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పీధ్రిక 

యశ్ పాల్ వారి నవల “మనిషి రూపాలు 

భారత దేశంలోని ఇతర భాషలవలెనే హిందీ భాషలోగూడా నవలా ఏవికానతి 

పంధొమ్మిడవ శతాద్దిపు ఉత్తరార్థంనుంచి (పారంభమయింది. ఈ పంధొమ్మిదవ 

శతాబ్దం అనేక విధాలుగా విశష్టకాల మనవచ్చు. ఆంగ్లేయుల రాకతోబాటు వాళ్ళ 

భాష, సాహిత్యం, నాగరికతలతో భారతీయుల సంపర్కం పెరగసాగింది. పాండీ 

భాషలో ఆధునిక సాహిత్యవికాసావికి సంబంధించిన మొదటిభాగం భార కేందు- 
యుగ్ అవి పిలువబడుతుంది. హిందీభాషలో వెలువడిన మొట్టమొదటి మౌళిక 
నవల ఏది అనే విషయంగురించి ఇప్పటికీ తర్క_వితర్కాలు జరుగుతూ నే 

వున్నాయి. కొద్దికాలం (క్రిందటివరకూ లాలా (శీనివానదాస్ రచించిన 'పరీక్షాగురుి 

(1882) ఆనే నవల హిందీభాషలో వెలువడిన మొదటి మౌళిక నవలగా ఎన్ను 

కోవటం జరిగింది. కావీ ఆచార్య రామచంద్ర శుక్త తన 'పాందీ పాహిత్య్కే ఇతి 
హాస్' లో (కద్ధారామ్ ఫిల్లౌరీ రచించిన "భాగ్యవతి" (1677) అనే నవలను మొదటి 
మౌళిక నవలగా పేర్కొన్నారు. _ఈ నవల చాలాకాలంవరకూ లభ్యం కాలేదు 

తర్వాత చాలాకాలానికి (ప్రచురింపదికింది, అయినప్పటికీ, ఇంగ్లీ షుపద్దతిలో, హిందీ 
భాషలో వెలువడిప మొదటి మౌళికనవల |శ్రీనివాప్దాస్ రచించిన 'పరీక్షొగురు' ఆతి 
ఆంగీకరించక తప్పదు. 

ఈ (పారంభిక నవలలకర్వాత బాలకృష్ణ భట్టు, రాధాకృష్ణదాస్, లజ్ఞారామ్ 

శర్మా, కిళోర్లాల్ గోస్వామి, ఆయోధ్యాపింహ్ ఉపాధ్యాయ, "హరిజాఘ్', (వజ 

నందన సహాయ్ మొదలై నవారు (వాపిన సామాజిక నవలలు పేర్కొనవచ్చు 

సమాజంలోవి దురాచారాలనుగురించి, వాటి వివారణగురించి (వాయటమే వీళ్ళ 

ముఖ్యోధ్రేశము. వాలకృష్ణళట్టు రచించిన 'నూకన బిహ్మచారి' ద్వారా యువ 

విద్యార్దులలో నై తికవిలువను (పచారం చేయటమే వీరి ఉద్దేశ్యము. వీరు |వావితే 

“సౌ అజాన్ ఏక్ సుజాన్' అనే మరొక నవలలోవి కథావస్తువు = దుష్టసంపర్క 
ములమంచి విము క్తివిఫొంది సంస్కారవంతులు కావటం అనేవిషయం. రాధాకృష్ణ 
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చాస్ రచించిన “నినృహాయ్ హిందూ” అనే నవల గోహత్యను సమన్యగా తీసుకువి 

(వాయబడింది. “హరిజౌఘ్' రచించిన “రేర్ హిందీ కా ఠార్' చాలా ఉత్తమమైన 
వవల. కులాహంకారాలవల్ల పరస్పర సామరస్యంలేవి వివాహాలవల్ల కలిగే 

దుష్పరిణామాలనుగురించి రాయటం (పేమ్చంద్ కు పూర్వమే వీరు (పయత్నిం. 

చారు. 

ఈ సామాజిక నవలలూ, సంస్కరణాత్మక నవలలూ, ఉపదేశాత్మక మైన. 

వవలలూ వెలువడిన కొద్దికాలము తర్వాతనే హిందీ నవలారచనలో మరో నూతన 
అధ్యాయం (పారంభమయింది. ఈ నవలలు ఆశ్చర్యం, విస్మయం, ఇం|దజాలంతో 

కూడుకున్న వి. అరబీ. పారసీ రచనలు, ముఖ్యంగా “'తిలస్మీ-ఏ-హోళరుబా'. 
“దాసాన్ =ఏ_ అమీర్ హమ్ జా” లచే ఇవి (పభావితమయా ము. దేవకీనందన ఖతీ, 

గోపాలరామ్ గహమరీ, కిళోరీలాల్ గోస్వామి మొదలై నవారు ఇదే వర్గానికి 
చెందిన నవలా రచయితలు. ఈ నవలల్లో రాజకుమారీ - రాజకుమారుల (పేమ 

గాధలు, వాళ్ళ భోగలాలసకు సందింధించిన చిత్రవిచిత్ర వర్ణనలు వున్నాయి. 

మధ్యలో వదిలిపెట్టిన కధాసూత్రాన్ని కొంత వ్యవధానంతో మళ్ళీ (ప్రవేశ పెట్టటం 
చేత చదవటావికి చాలా ఆస క్రిదాయకంగా వుంటుంది. కధ ఎక్కువభాగం, వింత 

వింత నంఘటనలతోనూ. కుతూహలాన్ని కలిగించే వివరణలతోనూ నిండి 

పుంటుంది. చివరికి నాయకుడు శ్యతువుని ఓడించి, మాయావరణాన్ని ఛేదించి 

శాయికను పొందటం జరుగుతుంది. ఈవిధంగా కుతూహలాన్ని కల్పించటం, ధారా 

వాహిక కల్పనలతో నిండివుండటం ఈ నవల (పల్యేకత. కిళోరీలాల్ గోస్వామి 

ఇదేకోవకు చెందిన మూడవ రచయిత. ఈ కాలంలో సామాజిక నవలలూ, ఆవ 

రాధపరికోధక నవలలూ, అద్భుకాలతో విండిన నవలలూ, చార్మితాత్మక నవలలూ 

మొదలై న అనేకరకాల నవలలూ రచించినవారు వీ రొక్కరే, పూర్వీకుల నవలల 
వలెకాకుండా వీరి రచనలలో పాత్రపోషణ, సహజసంభాషణలపట్ల ఎక్కువ శ్రద్ద 

డూూపటం జరిగింది. వీరు రచించిన చార్మితాత్మక నవలలు శృంగార పధానంగా 

వున్నాయి. వీటిలో చారిత్రక సత్యాలు, సన్ని వేశాలు కాకుండా బొకఠ్సుకతవి 

కల్గించే (పజయ సన్ని వేశాలు ఎక్కువగా వున్నాయి. వీటిలో పా(తోచిత మైన భాష, 

శైలి ఉపయోగించటం జరిగింది. వీరి రచనలలో మంచి నుడికారం వుంది. అక్క. 
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డక్కడా సామెతలుగూడా వున్నాయి. ఇందుచేత హిందీభాషలోవి ఖడీటోలీ వికా' 

సావికి వీరు చేసినకృషి అద్వితీయమైనదవి చెప్పవచ్చును. 

వలభై -నలభై ఆయిదు సంవత్సరాలలో జరిగిన హిందీ నవలావికాసం. 

కొంత కుంటుపడిందనే అనవచ్చు, ముఖ్యంగా (పేమ్చంద్ నవలలు, వారికర్వాత 

వచ్చిన నవలలు సాధించిన విలువలు, వాటి వికాసం, చూ పే ఆలా తోస్తుంది. 

(ేమ్చంద్ గురించి, వారి జీవికచరిత రచించిన, కుమారుడు “కలమ్- కా-నీసాహి 

(రచనాయోధుడు) : (పేమ్చంద్' అన్నాడు. (పేమ్చంద్ రచించిన [పారంభిక 

నవలలు మినహా హిందీభాషలో ఆయన నవలారచనాకాలం పద్దెనిమిడి సంవత్ప 

రాలు, 1818 నుంచి 1933 వరకు మాతమె అనవచ్చు. ఈ పద్దెనిమిది సంవత్ప 

రాలకాలంలో ఆయన రచనలలో విప్లవాత్మక మైనమార్పును చేశారు. మనోరంజ 

నము కల్లించటమే నవలల లక్ష్మమనేది ఖండించాగు. పాఠకులలో కుతూహలాన్ని 

రేకె_శ్రిస్తూ ఆనాటి సామాజిక-రాజనై తిక ఆందోళనలను సవిస్తరంగా నర్తించారు. 

రైతులకు జరిగే అన్యాయాలను, వాళ్ళపై జరుగుతున్న అత్కావారాలను విరపిస్తూ, 

(ప్రజల జీవితావి గురించ. పజాభావనలను వర్తించారు. వీరి ఈ రచనలను హిందీ 

భాషలో నేకాక భారతీయభాష లన్నింటిలోనూ ఎన్నదగిన ఏ, అవ-తీయమైనవికూడాం 
వీరు రచించిన నవలలు *_పేమాశమ్”. *“5ంగభూమి”, “కర్మభూమి”, "గోదాన్” 
మొదలై నవి ఈ రెండుదశాబ్దాల భారత దేశ పుప్టితిని, దేశంలో జరిగిన సామాజిక- 

రాజనై తికనూర్వును, (స్రజాజాగృతిని న్వష్టపరుస్తాయి. అందుచేతనే డా! నామ్వర్ 

సింగ్ (పేమ్చంద్ నవలలను “కామెడీ హ్యూమెన్' అని అన్నారు. 

(పేమ్చఃద్ తర్వాత హిండీ కధాసాహిత్యంలో ఈవిధంగా సామాజిక 

నవలని పృద్ధిపరచీన రచయితలలో యశ్ పాల్ కృషి, ఆయన స్థానము, మహత్వ 

పూర్ణ మైనవి. (పేమ్చంద్ తన కృషిని ఎక్కడై తే వదిలిపెట్టారో . యళ్ పాల్ తన 

కృషిని ఆక్కడనుంచి (పారంభించి రాజనై తికచై తన్యాన్నిగుంచి, (పజాజాగృతి 

గురించి, దేశంలో జరుగుతున్న ఆత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా, సాహిత్యకారుల 

పకొన్ని వహించి. వాళ్ళకృషిని సమర్థించారు. జెనేంద్, అచ్చేయ్, ఇలాచం ద 

జోషీలాగ మనో వై జ్ఞానాన్ని తెల్పే సూక్ష్మ మైనమార్గం ఆయన ఆవలంబించలేదు. 

వాళ్లు సృష్టించిన నాయకులవలె యళశ్పాల్ నాయకులు అహంకారంతోవిండిన. 
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"అవా స్పవిక'మైన పాత్రలు కావు. విప్త వాత్మక మైన జీవితంతో యళ్ పాల్కు వ్యక్తి 

గత అనుభవం వుంది. ఆయనజీవితం సంఘర్షణలనే విప్పులో కాలి ఇనుముగా 

మారింది. భగవతీసింగ్, ఆజాద్, సుఖదేవ్, భగవతీచరణ్ లతోకలవి పవి చేశారు. 

_టిటిష్ పరిపాలకులు మనటేశావ్ని ఆక్రమించటాన్ని తిరన్కరించి ఆ పరిపాలకుల 

మీద (క్రోధం (పకటించారు. బిటిష్ పరిపాలకుల్ని విరోధించి మూడుఖండాలలో 

“పింహావలోకన్” అనే 'ఆత్మకధ' రచించారు. విజంగా ఈ సంన్మరిణాన్ని చదవక 
పోతే, యశ్పాల్ మన స్తత్వం పూర్తి ఆవగాహన కాదు. 

యశపాల్ రచించిన నవలల్లో మొదటినుంచి చివరివరకూ సామాజిక 
'రాజనై తిక చె తన్యమే ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. కానీ ఈ ాజనై తికచై తన్యం 
కారణంగా ఈయన్ని విమర్శించేవారిసంఖ్య తక్కు. వేం కాదు. ఈ వ్యతి రేకంలో నే 

గౌరమార్కువాదీ పిద్దాంతం౦ ఏర్పడింది. దానితోబాటు అనేకమంది మార్క్రువాదీ 
విమర్శకులుకూడా ఏర్పడ్డారు. డా॥ రామవిలాస్శర్మ వీరిలో _పముఖలు. 

“దాదా కామేడ్” (1941) నుంచి “మేరీ తేరీ ఉస్కీ బాత్' (1972) (ఈ 
మహత్తరమైన నవల ఇంతవరకూ పుస్తకరూపంలో (ప్రచురింపదిడ లేదు) వరకు 

ఈ సామాజిక రాజనై తికచై తన్యం ఏదో ఒకరూవంలో యళ్ పాల్ రచనల్లో వెల్ల 

డపుతూనేవుంది. 1929-89 మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో | బిటిష్ ప్రభుత్వపు 
రాక్షనకృత్యాలు తారస్టాయిని అందుకున్నాయి. ఆకాలంలోని భారత దేశపు రాజ 

నైతిక పరిదృశ్యాల్ని “దాదా కామేడ్' నవలలో చితించటానికి ఈయన (ప్రయ 

త్నించారు. విప్తవకారుల్ని ఉరిశిక్ష వేయటమో, జైలుకి పంపటమో జరిగింది. తాము 
చేపిన ప్రయత్నాలు విఫలం కావటంచేత మిగిలిన విప్లవకారులు హతాళులై విచా 

రించసాగారు. సత్యా గహంకోనం గాౌంధీవాదం సూచించే పద్దతులం'టే వీళ్ళకేమీ 

నమ్మకం కలగలేదు. లెవిన్ విమర్శతో రూసో విష్ణ వపిద్దాంతం అన్తే లాభదాయక 

మెనది కాదని (పజలు భావించసాగారు. దేశంలో వ్యాపించిన విప్లవానికి ప్రజల 

నిరంతర సహాయం, అండదండలు, ఆత్యంతావశ్యకమని అభి పాయపక సాగారు. 

"దాదా కామేడ్' లోవి హరీష్ ఇటువంటి మన స్తత్వంగలవాళ్ళకి (పాతివిధ్యం 

వహిస్తాడు, హరీష్ ఆలోచనలకు ఆతను చేపే పనులకు వెనుక యళ్పాల్ అను 
-భవాలు స్పష్టంగా గోచరిస్తాయి. హింసావాదంనమంచి సమాజవాదంవరకు వున్న 
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మాననికయాతనమ వివరిస్తూ “దేశద్రోహి” (1048), “గీతాఒపార్టీ కామేడ్' 
(1946). “మనుష్య్. కే-రూప్' (1048) లలో యళ్పాల్ కమ్యూనిస్టుపా(త్రలై న 

డా" భగవాన్దాస్ అన్నా, గీతా, భూషణ్ లను సృష్టించారు. 

ఈ నవలలద్వారా మధ్యతరగతికి చెందిన యువకుల రాజనై తిక కార్య 

క్రమాలు స్పష్టంగా బోధపడటమేకాక కమ్యూనిస్సు నాయకుల ఆలోచనా సవంతుల 

గురించి ఆరోపించబడిన విందలవి ఎదుర్కోవటంగూడా జరుగుతుంది. యశ్ పాల్ 
రచనల్లోవి పాతలన్నీగూడా మావవసహజమైన ది౯హీనతలుగలవిగా కవ్పిస్తాయి. 

వాస్రవికమైన సంకల్పాలు, రాజనై తిక ఆదర్శాలు, పరస్పరసంబంధాలు ఈ 

పా(త్రల్లో గోచరిస్తాయి, "దివ్యా" (1845) “అమితా” (1966) నవలలు చార్మితక 

నవలలుగా చెప్పుకోదగినవి. పురుషులు అధికారం చెలాయిస్తున్న సమాజంలో 

శ్రీలకు జరుగుతున్న ఆ(తులేవి జన్యాయాన్ని ఎడిరిస్తూ, పేవచేనుకుని ,దితికే 
నీచజాతి పజలపై ఉన్నతవర్గావికి చెండిన పజలు జరిపే దురాచారాలను వ్యతిరేకిస్తూ 

యళ్ పాల్ స్రీ స్వాతం త్యావ్ని ఉద్దాటించారు. నీచజాతి పజలకు జరిగే అమానుష 

కరమైన ఆన్యాయంగురించిన శక్తివంతమైన రూపకల్పనలు ఇందులో ఎదురవు 

తాయి. “ఆమికా'లో ఆళోకుని కళింగయుద్రసందర్భంలో విశ్వశాంతి సమన్యవి 
(పేరేపించి, దేశవిస్తారంగురించి పూర్థిగా విరనన తెలియపరిచారు, 

సామాజికి నవలల్లో “యూఠా సచ్' (రెంతడ ఖండాల్లో 1956, 1860) యశ్ 

పాల్ రచించినవాటిలో ఉత్తమమైన నవల దేశవిభజనకు సంబంధించిన దౌర్భాగ్య 

పూర్వక కధ ఈ నవలల్లో నవి స్తరంగా చితించదిడింది, మధ్యతరగతికి 3ందిన ఒక 

యువకువి సాహిత్యాత్మక చే శన్యం, విప్లవాత్మక ఆలోచనలు, నుఖమయజ్షీవికం 

లోకి దింపి తత్ఫలితంగా కలిగే ఏవగింపుని, సమాజవిరోధాన్ని ఈ నవలలోవి 

నాయకుడై న జయదేవ పురిద్యారా వివరిస్తారు యశ్ పాల్. హాంమూ-ముస్తిం నాయ 

కుల స్వార్థం, (బీటిష్ వాలకుల పన్నాగాలకి గుర భారత డేశ్నపజలు అనుథ వించివ 

ఇక్క-ట్టులనుతెక పే సక్రీవవర్ణ్షనలు ఈ నవలలో కన్పిస్తాయి. రెండవఖండ మైన 
“దేశ్ -కా-భఏష్య్' లో అధి కారాన్ని చేబిట్టిన నాయకులకూపంలో దేశంలో వ్యాపిం 

చిన వర్షంగురించి, ఆ వర్షపు వా న్తవికతనుగురించి నిష్పక్షపాతంగా తెలియపరి 
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చారు. “దేశభవిష్య త్తు ఏ నాయకులచేకుల్లోనూ లేదు, దేశ వజలచేతుల్లో వుంది' 

అవి సభలో వివిపించే వివాదాలతో “రూఠాసచ్" నవల ముగుస్తుంది. 

“మనుష్్య్- కే-రూప్ అనే ఈ నవలలో పర్వత(ప్రాంతానికి చెందిన వితంతు. 
యువతి సోమాద్వారా విభిన్న మైన సరిస్టితు లలో ఒ'కేమనిషి అనేకరకాలుగా మార 

టాన్నిగురించి యళ్ పాల్ వర్ణి ంచారు. సమాజంలోని ఆంతములనుగురించి, మను 

మ్యలలోవి అనేకరకాలై న స్వభావాలనుగురించి ఈ కధి నిండివుంది. ఈ నవల 
లోని కధాభూమిక చాలా విశాలమైనది. కాంగడాలో ని పర్వకమార్గంతో _పారంభ 

మైన కధ బొంబాయిలో ముగుస్తుంది. మధ్యమధ్యళో ధర్మశాల, లాహోర్, 

సిమూలుగూడా కిధాభూమికలు అవుతాయి. కొండబాటమీద ధనపింగ్ (టక్కు 

(క్రింద పడబోయి తప్పించుకున్న అనూయకురాలైన సోమా, అనేకరకాలై న కష్టా 
లను ఎదుర్కొని (పముఖ సినీతా" పహాడన్గా మారుతు:డి, పిపికుల (పభా 

వంతో ధనసింగ్ (పేమలోపడి, ఇల్లు వదలిపెట్టి, చివర ఆ ధనపింగ్ నే గుర్తు 

గూడా పట్టనట్లు నటిస్తుంది. (పేను ఆదర్శవంత మైనదని, శాశ్వత మైనదని, ఆచం 
చలమైనదివి యళ్పాల్ అంగీకరించరు. _పేమగూడా మన సామాజికపరిస్టికుల 
వలన ఆర్టికపరిస్టితులపలన కళగేదేవవి, ఆ పరిస్టితులలో మార్పురాగానే _పేమలో 

గూడా తప్పక మార్చు వస్తుందనే విషయాన్ని యళ్పాల్ ఈ నవల్లో బలపరు 
పారు. ఇ దేదృష్టితో భూషణ్ మనోరమలకు సందింధిండిన [పసంగంలో వర్గ 

మూలక మైన చైతన్యం వర్తించబిడింది. ధనవంతురాలై న మనోరమకు పూర్తిగా 

నమ్మకం వున్నప్పటికీ, ఈ చైతన్యమే భూషణ్ మ్మ దూరంగా [తోసివేషుంది. ఈ 
కారణంగా కొద్ది మా తపు పరిచయాన్ని ఆధారంగా చేనుకుని మనోరమ సుశలీ 

వాలాని పెండ్లి చేనుకోవటాపికి సిద్ధమవుతుంది... తత్ఫలితంగా కొద్ది వ్యవధిలోనే 

విడాకులు తీసుకోవలసిస పరిస్థితులు పర్చడుతాయి ఈవిధంగా రెండు విడి విడి 

వర్షాలకుచెందిన స్త్రీలద్వారా యళ్ పాల్ సమాజంలోవి ప్రీల ఆత్మనిర్భగాన్ని వ్యక్త 
వరిచారు, ఆఅత్మవిర్భరం, ఆక్మవిశ్వానంవున్న ప్రీ మా|త మే అన్నివిధాలా సమా 

జంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ధైర్యంగానూ, శ క్తివంతంగానూ ఎగరించ 

గలదనే విషయాన్ని యశ్పాల్ బలసరుస్తారు. బారిస్టర్ జగదీశ్ నరోలా. క్లబ్బు 
లోని అతవిమితులు, సుతలీవాలా మొదలై నవారిద్వారా “పరువుగల మనుష్యుల 
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-పామాతిక నై తిక విస్పారతలను ఈ నవలలో పొందుపరిచారు. వ్యంగ్య పూర్వక 

రచనలు చేయటంలో యళ్ పాల్ సిద్ధహస్తులు. వ్యంగ్యపూర్వక నంఘటనల వర్లన 

లలో యళ్పాల్ చరమప్పితిని అందుకుంటారు. ఇదేవిధంగా రెండవ (పపంచ 

యుద్దపుసమయంలో వెన్యం, పోలీసులు చేసిన దురాగతాలు, (ప్రభుక్వంచేసిన 

మోసాలు, సెన్యంలో నల్లవాళ్ళు=కెల్ల వాళ్లు అనే భేవాభిపాయాలు మొదలై న 
వాటిని కళ్ళకు కట్టినట్లుగా వర్షించారు. యుద్ధంవలన (ప్రజల్లోకలిగే భయంకర మైన 

పరిణామాలన గూడా ఈ నవలలో చికించారు. 

పర్వత పాంతంలోని నిస్పారమైన జీవితంలోనై నాసరే, అన్నిహంగులా 

వున్న సినిమా జీవితంలోనై సానరే, పురుషుడు ఎప్పుడూ స్త్రీ అనమర్హతవి ఆసరా 

చేసుకుని స పయోజనం పొందటానికే (పయత్నిసాడు. భర్త యుద్ధంలో మర 

ణీంచినత ర్వాత అత్తవారింట్లో పకువుకన్నా ఎక్కువగా ఒళ్ళు విరుచుకుని చీవ చేసి 

నప్పటికీ రెండు రొ పైలాతివి తల దాదుకోనటావికీకూడా సోమాకి ఆశయం దొరక 

లేదు. మన్నూపాహ్ "నలహామీద ఆమె అత్తగారు మామగారు ఆమెను అమ్మ 

టానికి సిద్ధమవుతారు. అర్థికద్భష్ట్యా నికం మెరుగుపడిన తర్వాతగూడా దబొంబా 

యిలో ఓమాటు.... (పపంచం నన్ను కౌగలించుకుని, నా మెడలో చేతులువేవి 

ఆనందించటానికి సిద్ధమౌతోంది, కానీ నా or నాకు ఆధారంగా నిలబడ 

టానికి ఎవ్వకూ ముండక రావటంలేదు...” ఆంటుంది. ఈ విధంగా సామాజిక 

అనంగతాలను కమ యశ్ పాల్ స్పష్టంగా వివరించారు. 

మనోరమ విడాకులు తీసుకునే సన్ని వశంలో పార్టీ ఆఫీసులో పవిచేసే సవాళ్ళలో, 

ముఖ్యంగా పీకా (పవ ర్త, యస్పాల్ ద ష్టికోడావ్సి మరింత స్పష్టం చేస్తుంది. 

విడాకులు తీషకో వటమనే తలపు మసన రాగానే మనోరమకు అఆవమానమూ 

విముకి దొరుకుతుందనే సంతోషమూ, రెండూ కలుగతాయి. కానీ “ము క్తీకోనం 

చెడు సంస్కారాలనుంచి విముక్తి పొందటం ఆవసరం" ఇవి మనోరమ తనకు 

తానే నచ్చజె 3కు.:టుంది, 

'మను ష్క్- కే- రూప్" నవలలోని భాషనుగురించి చెప్పటంగూడా కొంత 

ఆవసర మేనని తోస్తుంది హిందీలో ఈ నవల (వచురించినకర్యా ఇత్, రనపింగ్ 

ఆతని మిత్రులమధ్య జరిగిన సంభాషణలు, (టక్కు డై 9వర్లు-కీ నర్గ మధ్య జరిగివ 
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వాద వివాదాలలోవి భాష, ముఖ్యంగా మామూలు వాడుకభాషలో (వ్రాయబడింది. 

ఆ సందర్భంలో ఉపయోగించిన తిట్ల నుగురించి దోషారోపణ చేయటం జరిగింది. 
యశ్ పాల్ సహజత్వానికి వికృతరూపం కల్పించారనికూడా కొందరన్నారు. కానీ 

ఈ తిట్లతో ఎమా(త్రమా నంబింధములేనిపా తలు “మనుష్స్= కే- రూప్ ' నవలలో 

చాలా వున్నాయి. ఏవ్య క్రి మాట్లాడేభాషెనా ఆవ్యక్తి నివసించే వాతావరణాన్ని 

బట్టీ వుంటుంది. ఆ వాతావరణావికి జీవం పొయ్యాలంశే భాషకి వా స్తవికమైనటు 

వంటి రూపం ఇవ్వటం ఎంతయినా ఆవసరం, భాష క్షీలమెనది కాదు, అశ్లీ లమెనదీ 

కాదు. సందర్భాన్నిబట్టి, పరిసర వాతావర ణాన్నిబిట్టి భాష ఉపయోగించదిడింది. 

పరిపాలనావిధానాన్ని చట్టంలోని దోషాల్ని నిరసించటం మొదలు భాషామూలక 

మైన ఆదర్శంవరకూ రచించే యువ కళాకారుడని పేర్కొ నటావనికి యశ్ సాల్లో 

చాలా (పత్యేకతలువ్నాయి, బహుళ 4౪ పత్యేకతలవల్లనే ఈనాటికీగూడా వారి 

శక్తిసామర్థ్యాలు ఎంక వృద్ధిచెందాయో ఆవగాహన చేసుకోగలుగుతున్నాము. 

“మధురెశ్ ' 



కొండదారిలో 

పఠాన్కోటకు ముందున్న వర్వత(ప్రాంతాల్లోగూడా రైలు నడపాలని 

ఆంగ్లేయ, పభుత్వం నిశ్చయించింది. కాంగ్ డేపర్వతపు గుట్టలను తవ్వి వాటిపై 

ఇనుపపట్టాల మార్గాలు నిగ్మించదిడ్డాయి. చిన్నచిన్న ఇంజనులు తమవెనుక చిన్న 

చిన్న రై లుబండ్ర ను తగిలించుకుని ఛక్ ఛక్ మని మోతచేస్తూ పొగను వదులుతూ 
పట్టాల మార్గాలనుంచి విశాలమైన పర్వతాల శరీరంమీవ కాళ్ళజెరిలా పాకటం 

(పౌర ంభించాయి. 

గర్వంతో నిండిన పర్వతాలందలి (పకృతి మనుష్యుని ఈ అహంకారాన్ని, 

దుస్పాహనాన్ని నహించలేకపోయింది. నిదలేది తనపై వాలిన ఈగలను తోలు 

కోవటానికి కదిలే ఎద్దులాగా రై లుబుడ్త కదలిక తాకిడివలన ఆ మహాపక్వ్యతం తన 

శరీరాన్ని కదల్బటం మొదలుపెట్టింది. పర్వతభాగం కొంత విరిగి పట్టాలమీద 

పడేది, లేకపోక బీట్లు వారేది (ప్రభుత్వం ఈ రైలుమార్గాన్ని వైజ్నారనుంచి 
నగ్ కోటావరకుదూ[ తం నిర్మించారు. 

ఇప్పుడ. కాడా పఠాళ్కోటనుంచి కుల్లూ = మనాలీవరకూ (పచూణీకుల 

వస్తసానుగి రాకహోఃలు రెండువందల పాతిక మైళ్ళ దూర౦వ5 ఎక్కువగా 

బిస్సులద్వారానే జరుగుతున్నాయి, = మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలం'కే య్మాతీ 

కులు దిస్పులనే ఉపయోగించాల్సి వస్తోంది, మెదాన పాంతాల్లో నివసించేవాళ్ళకి 

బస్సుమీద వెళ్ళటమం"దే నమస్యగానే వుంటుంది. కాని అన్నిసుభాలకు అలవాటు 

పడ్డవాళ్ళ మాత్రం ఇది సమస్య కాదు. బస్సులలో వెళ్ళటమంచే ఎ క్తెన ఉయ్యా 

లలో గంటలతరబడి ఎడ తెంపు లేకుండా ఊగటం లాంచెది, 

ఈ దారి ఎక్కువభాగం ఎ త్తుపల్లాలతోనూ, ఏటవాలు భూములతోనూ, 

అడుగడుగునా మోచేతిలాగా వంకరగావుండే మలుపులతోనూ, నిండివుంది. ఒక 

వెపు పచ్చని మొక్కలతోనూ, పూలతోనూ నిండిన శిఖరాలు ఎతైన కోటగోడల్లా 

నిలబడి వున్నాయి. ఈ $ఖరాల ఆంచులు చూడాలని (ప్రయత్ని స్తే తలమీదవున్న 

టోపీ కింద పడిపోతుంది. దారికి రెండో వై పున రాళ్ళతో నిండిన కొండవాగులు 



2 మనిషిరూపాలు 

యాభై -ఆరవై మూరలలోతున తెల్లని నురుగుతో వీలిరంగులో |పవహి స్తున్నాయి. 

దారి వంకరలుగా తిరుగుతూ వెళ్ళటంచేత ఒకసారి ముందు, ఒకసారి కడివై పున, 

ఒకసారి ఎడమవైపున, మరొకసారి వెనుకగా కన్పించే పర్వతశఖరాలమీద వున్న 

మంచు, ఎండనుంచి కాపాడుకోవటానికి పర్వతాలు తమ తలపైన అంగోస్తం 

వేసుకున్నట్లుగా వుండి. 

ఆక్కడకడ దారికి పక్క_నపున్న పర్వత పాంతపు పొలాలు వెడలై ఎన 

మెట్ల మాదిరిగా ఎక్కుతూ దిగుతూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ ఏటవాలు పొలాల్లో గడ్డి 

మేపే 5 కొండజాతి పశువులు, వగంగా శబ్దించేస్తూవెళ్ళే దిన్సులవై పు కుతూ 

హలంతో పెద్దపెద్ద మెరిపేకళ్ళు తెరచి, _స్తంభించినదృష్టితో చూస్తూవుంటాయి. 

అప్పుడప్పుడూ మేకలు, ఆవులు, కంచరగాడిదల, దారికి ౮౦డువె వై పులవున్న 

రాళ్ళపె నుంచి దూకి, బాటిమీవ బస్సులతో పరిహాసం చేయటాపికి వళ్ళి, దిస్స్పుల 

ముందు ఒక్కక్షణం ఆలోచిస్తూ నిలబడుతాయి. ఈ పపవులు బస్సు డై 9వర్లను, 

దై 9వర్లు ఈ పకువులను ఎరుగుదురు. ఆపసపవులు ఒక్కా క్షణం [సస 

చూస్తాయి. బస్సుకు కొమ్ములు చూపించి బెదిరిసాయి. దిస్సు కొంచం కదిలి 

కొద్దిగా దోవ మరల్చ్బుకోగానే రాళ్ళగుట్టలను దూకి పొలాల్లోకి వెళ్లి పోతాయి. 

దోవలో కనిపించే ఈ దృశా్యాలవలన || పమాణీకులు ఏ ఆనందాన్ని పొంద 

లేరు. వంకరలు తిరుగుతూ వెశ్తే దిస్సు నడకవలన తలను శెండుచేతులతోనూ 

పటుకుని, దిట్ట అందుకో నోరు. కప్పుకుని కూర్చుంటారు. వారి శరీరంలోని అణు 

వణువూ భయంతో వణుకుతూ పుంటుంది. ఒకవేళ ఐసు ఒక అంగుళం కుడి 

చెప్పుకుని, ఎడనువై పుకుగాని దారి తప్పితే, వాళ్ళు అంతులేకుండా పోతారు. ఈ 
ప్రయాణాన్ని వాచ ఆపదలభయంతోనే పూర్తిచేసారు. ఇక (ప్రతిరోజూ ఈ 
దారిన వెళ్ళే బిస్సుడై వర్ల పరిష్టతి ఎట్లా వుంటుంది? జ్యాగ్నత్తగా తమ దృష్టివి 

దారిమీద కేం దీకృతంచేపి ఏదో పాట పాడుకుంటూనో, సిగరెట్టు కొల్చుకుంటూ నో 

వెళారు. వాళ్ళకి ఇది ఆలవా దై పోయింది. 

ధనపింగ్ సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరంనుంచి ఈ దారిమీద లారీ 

నడుప్పుతున్నాడు. చలికాలపు రోజులు. అతను మధ్యాహ్నం  రెండుగంటలకన్నా 
ముందే కుల్లూనుంచి బియత్రరాడు, మండీదాటి నేథీ-ధల్వానె దారిలో వైజ్నాథ్ 
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వైప నిశ్చింతగా, కేవలం నేర్చుకున్న మెలకువతో వెడుతున్నాడు, రెప్పగూడా 

వాల్చని అతని స్థిర మైనదృష్టి దారిమీదే లగ్నమయివుంది. మిషను చ(కాలమీద 
పట్టా ఏవిధంగా తిరుగుతుందో అదేవిధంగా దారి అతని లారీచకాల[కింద వేగంగా 

జారుతూ వెళుతూంది. లారీ స్టీరింగును పట్టుకున్న అకనివేళ్లు దారినిబిట్టి స్టీరింగును 
తిప్పుతూ సంభాళిస్తున్నాయి. 

దారికి ఎడమవై పున వ్యాపించియున్న కొండకనుమల సక్కనుంచి లారీ 

పర్వతాల గుట్టలమీవ వెళుతూంది. కొండకనుమల అకుపచ్చనిపై రు శీతాకాలపు 
మంచువలన వచ్చదిడి మేలిమి దింగారపువర్ణాన్ని. పులుముకుంది. సూర్యుడు ఆన్ల 

మిస్తున్నాడు. కొండకనుమలకు పడమరదడిక్కునవున్న చీడ్ చెట్ల నీడలతో వ్యాపిం 
చిన సర్వతాలనే తలగడలమిద తన తలవాల్చి నిదపోవాలని కోరుతున్నట్లుగా వుంది 

ఆ సూర్యబిందిం. ధనపింగ్కు కేవలం తొమ్మిది మైళ్ళ దూరానవున్న వైజ్ నార్ 

వరకుమాత మే పోవలపివుంది. (పయాణీకుల గోల, తొందరపాటుతో ఏర్పడ్డబాధ 

ఆతనికి లేపు. లారీలో బంగాళాదుంపరికో నిండిన సంచులున్నాయి. 

ధనసింగ్ యొక). నహాయకుడు, లారీ కీ ర్రనరు అబున కర్మూ లారీ వెనుక 

బంగా శాయంపషపల సం చీలమిధ ఖాళీ ఏర్ప ధు. వడుకునివున్నాడు. ఆతను రెండు 

చెవుల్లోనూ వేళ్ళు పెట్టుకుని గొంతెత్తి బిగ్గరగా ఒక్ పల్లె వాట ఆలాపీ స్తున్నాడు, 

“ఏలాం దియాం కుండియా, బులాఈ కనేబో, 

తా డియాం కీతాం భులాఈ కనేబో, 

దత్తా దిరొడా దిందియా జో 

౬౯ | 
r 

tr 

[మనసు తలుపుల గొళ్ళిము తెరచి, 

పీతి రీతిని విస్మరించి, 
డాసిని పరిహరించనే వాడు] 

కర్మూ కంఠధ్వని మధురంగానే వుండి. కానీ ఆందులో బాధగూడా మిళి 
తమై వుంది, లారీ కుదుపువలన ఆ కంఠధ్వని కంపిస్తూగూడా వుంది. లారీ నడక, 

ఇంజన్ మోత కలిసి ఆపాటికి తాళం వేస్తున్నాయి. బిగరగా పాడినాకూడా పాట 

స్వరం లారీ నడకవలన : వెనుకే పడిపోతోంది, ధనసింగ్కు ఆపాట మృదువు 
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గానూ, దూరపు పర్వతపు కమమలనుంచి వస్తున్నట్లుగానూ వుంది. ధనపింగ్ 

చేతులు లారీ స్టీరింగ్ మీద, చెవులు పాట స్వరంమీద, కాళ్ళు (బేకుమీద, కళ్ళు 

వేగంగా జారుతూపోయే దారిమీద, మనసు ఆపాట భావంమీద లగ్న మైవున్నాయి. 
ఆతని నిశ్చలమైన చూపులో కాంతి, ముఖంమీద ఆనందం స్పష్టంగా కన్పిస్తూ 

వున్నాయి. 

రోడ్డుమీద లారీ ఎదురుగా కొన్ని మేకలు, మేకపిల్లలు కనిపించాయి. ధన 

సింగ్ వేళ్లు వెంటనే హారన్ మోగించాయి. మేకలు, మేకపిల్లలు రోడ్డ్తుమీదనుంచి 

కదిలి దారికి పక్కనవున్న చెట్ల వెపు తప్పుకున్నాయి కాని రెండు చిన్న మేక 

పిల్లలు వెంటనే రెండుకాళ్ళూ ఎత్తి మళ్లీ చెంగున లారీవై పుకు దూకాయి. అవి 
దూకగానే వాటిమీద నీడలాగా ఒకస్తీ వచ్చి పడింది. 

యౌంత్రికంగానూ, ఆతి వేగంగానూ ధనపింగ్ కాళ్లు క్లచ్ మీదకు, (బేకు 

మీదకు వెళ్ళాయి. తన నడకపవాహంలో ఆటంకం కలగడంవలన వెళ్ళటానికి 

వీలులేక, లారీ బాధగా మూలిగి, మార్గంమీద ఒక్కకుదుపు కుదిపి ఆగిపోయింది. 
లారీలోని అణువణువూ బాధపడింది. ధనసింగ్ శరీకంలోని అణువణువూ చమ 

టతో నిండిపోయింది. లారీ మడ్గార్ తోయడంవలన .: స్తీ కిందపడింది. విల 

విలా తన్నుకునే ఒక్ మేకపిల్ల కాలు ఆప్పటికీ ఇంకొ ఈ 

'రెండవ మేకపిల్ల దూకి, ఆ మార్గందాటి రాతిబిండమీద నుంచుని ఈ 

సంతోషంతో అరుస్తూవుంది. ఆ స్తీ తనచేతలోవున్న మకప్లై సురక్షీతంగా 
వుందని తెలుసుకుని దాన్ని వదిలిపెట్టింది. పడిపోయిన ఆమె లేచే పయతక్వ ౦లో 

చీరకొంగు సర్దుకుని డై 9వరువై పు చూసింది. 

ధనపింగ్కు కోపం పొంగివచ్చింది. కళ్ళలోకి నెత్తురు డిగివచ్చింది. కుడి 

చేత్తా లారీతలుపు తెరిచీ, రోడ్డుమీదకు దూకి లారీముందుకు వచ్చాడు. ఆ త్రీని 

కొడదామని ఎత్తిన తనచేతిని అతికష్టంమీద కిందికి దింపాడు. ఎంతైనా స్తీ. 
అయినా తిట్టకుండామాతం వుండలేకపోయాడు, “వీ అమ్మ....నన్ను ఉరికంబం 

ఎక్కించాలనుకుంటున్నావా ? పీ అక్క-....నువ్వు ఇంట్లో పనికిమాలిన దానివా ?” 

కోపంలో ఆతడు ఎన్నో తిట్లు తిట్టాడు. 

ఆ స్త్రీ ఒకచేత్తా దెబ్బ తగిలిన నుదుటిని నొక్కుకుంటూ, రెండవచేతో 

గ్ర 
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తలకి దెద్బి తగలకుండా అడ్డం పెట్టుకుని, భయంవలన పెద్దవై నకళ్ళతో మెదల 

కుండా ధనసింగ్ వై పుచూస్తూ వుండిపోయింది. ధనసింగ్ వశంతప్పి ఆమెమీద 

మండిపడ్డాడు, ఇంత భయంకర మైన పనిచేసిన ఆ శ్రీని కొట్టిగూడా తన కోపాన్ని 

తగ్గించుకోలేక పోయాడు. ర 

ఆకాశపు రంగువలెవుండి, నీటితో తడిసిన ఆయువతి పెద్దపెద్ద కళ్లు 
మూర్భత్వంవలన స్టిరంగా వున్నాయి. భయంవలన ఆయానపడుతూ, రొప్పుతూ 

వుంది. ఎ తైనవకోజాలు చిరిగిన రవికలోనుంచి తొంగిచూస్తూ వున్నాయి. కంగారు 

వలన, భయంవలన. ఆ వకోజాలని కొంగుతో కప్పుకోవాలన్న విషయంగూడా 

ఆమెకు గుర్తుకు రాలేదు. ఆమె మూర్చత్వం, పొంగివచ్చే ధనసింగ్ వి కోపాగ్నిమీద 

సీటితుంపరలు కురిపించి చల్లార్చింది. 

కర్మూ ఆకస్మాత్తుగా ఆగిన లారీ కుదుపుకు సడబోయి తననుతాను సంభా 

'శించుకుని కాపాడుకున్నాడు. అతనుగూడా లాకీదిగి ముందుకువచ్చాడు. భయంతో 
వణికిపోయే పరిస్థితిలోనూ, వంటిమీద సరిగా బట్టకూడాలేని స్టితిలోనూ ఆ యువతిని 

చూపి పళ్ళు దియటపెట్టి ధనసింగ్తో అన్నాడు_“ఆహా! మంచిబేరం దొరికింది 
గురూ” ఆ అమ్మాయిని బుజ్జగించడానికి నోటితో ఈల 'వేశాడు. ధనపింగ్ కుకూడా 

“నవ్వొచ్చింది. 

“నీకోసం మీ నాన్నకి ఏ మగాడూ దొరక్కపోతే ఎవడితోనన్నా వెళ్ళిపో. 
మాలాంటి వీదవాళ్ళ గొంతెందుకు కోయాలని చూస్తావ్ 1 రాక్షపి 1" అని ధనసింగ్ 

ఆ అమ్మాయికి ఆర్థమయేలా కొండభాషలో అన్నాడు. 

దెబ్బ తగలడంచేత ఆ ఆమ్మాయి ఏమీ ఆలోచించేపరిస్టితిలో లేదు. అందు 

చేత కోపంతో విండిన ధనసింగ్ తీక్షణమైన దృష్టివలన ఇంతవరకూ ఏవిధమైన 

సంకోచాన్ని పొందలేదు. ఇప్పుడు తనభాషలో మాటలు విని, కర్మూ సౌంజ్ఞలు 
అర్థంచేసుకుని ఆమె నలిగిపోయి చిరిగిపోయిన రవికలోనుంచి దియటకు తొంగి 

“చూసే తన శరీరపు పొంగును చీరకొంగులో దాచేసుకుంది. వెడల్పయిన ఆమె 

కంటిరెప్పలు, నీటితో నిండి. పచ్చి పాలవలె తెల్ల గావున్న కంటిగుడ్డుమీదకు వాలి 

పోయాయి. సంకోచంవలన మెడకూడా వాలిపోయింది. 

కర్మూ తన చెడుకోరికను మళ్ళీ బయటపెట్టాడు. ధనసింగ్ కూడా నవ్వి, 
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“ఏయ్! ఇకలే! ఈ మార్గంవదిలి ఇంటికి వెళ్ళిపో.... లేకపోతే లారీలో కూర్చో. 

నిన్నుగూడా తీసుకువెడతా 1” అన్నాడు. 

అ అమ్మాయి దెబ్బవలన వణుకుతూ లేచినిలబడ్ పక్కనవున్న దిబ్బవైపు. 

వెళ్ళిపోయింది. ధనపింగ్ లారీలో కూర్చున్నాడు, ఆతను లారీ ప్వీచ్వి, స్టార్షర్ వి. 

నొక్కాడు, ఆ సూచనకు ఇంజను ఏమీ సమాధానం ఇవ్వలేదు. 

“అరే కర్మూ ఇటురా!" ధనసింగ్ క్రీనర్ను పిలిచాడు. “చాలా ఇద్బింది 

వచ్చింది. ఒక వేళ బాటరీవై ర్లు తెగిపోయి కం చట ఆని ధనపింగ్ మళ్ళీ లారీ 

నుంచి దిగాడు. ఇంజనుపైన మూతతీసి చూడటం మొదలుపెట్టాడు. 

కర్మూ ఆ అమ్మాయి వెళ్ళినవై పు చెయ్యిపెట్టి మరల. “అందమైన 

ఆమ్మాయి దృష్టి చెడ్డడిగా వుంటుంది గురూ! ఆదృష్షి ,తగిలితే మనిషి చస్తాడు. 

ఇది ఇనుములో చేసిన లారీయే. చూడు! ఇంజను ఆగిపోయి మారాం చేస్తోంది” 

అన్నాడు. 

ధనసింగ్ ఆ అమ్మాయివైపు చూసాడు, “ఎటువంటి మాయచేళొవు కాళీ 

మాతా! ఇప్పుడు రాతి ఇక్కడే గడపాల్సివ పే ఎమైనా కొంచం వేయించి 

శనగలు, రొజైలు పెడతావా, లేకపోతే ఇట్లాగే మాడ్చి చంపుతావా :' 
ఆ అమ్మాయి ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా తలవంచుకుని న్ ను 

రాతిదిండ పక్కగావున్న కాలిబాటమీదుగా వై ర్ కనుమరుగై పో ర్త 

ధనసింగ్ ఇంజనుపై మూత తెరచి పరిశీలించటం ప 

హృదయస్పందన ఆగిపోతే జీవి ఏవిధంగా చలనంలేకుండా పడివుంటుందో, అదే 

విధంగా లారీకూడా చలనంలేకుండా స్టిరంగా వుండిపోయింది. ధనపింగ్ తనకు 

తెలిసినంతమటుకు జ్ఞానం ఉపయోగించి ఇంజను బాగుచేయడానికి (ప్రయత్నిస్తూనే 

వున్నాడు 

కీనరు కర్మూ దుమ్ముతోనిండిన తల గోక్కుంటూ సణగడం మొదలు 

పెట్టాడు. “రాత్రి ఆవబోతోంది. ఈ వేళప్పుడు వెనుకనుంచి ఏ లారీ రావడం 
లేదు. నువ్వు నన్ను మండీలో భోజనంగూడా చేయనీయలేదు. రెండుపై సల 

బంగాళాదుంపలు తిని మంచినీళ్లు తాగాను. నాదగ్గర కంబళికూడా లేదు' అన్నాడు. 

“ఏమిటి సణుగుతున్నాన్ ! పంపు తీసుకువచ్చి కనక్షన్లో గాలికొట్లు” అని 

ఛనపింగ్ ఆతన్ని కోప్పడి చెప్పాడు. 
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ధనసింగ్ లార్మీకిందదూరి లారీ ఆగిపోవడానికి కారణం ఏమిటో చూస్తు 

న్నాడు. “చచ్చాంరా కర్మూ! ఆరే వెన్నెముకే విరిగిపోయింది. దీని యూనివర్చల్ 

జాయింటు విరిగిపోయింది” అని అక్కడనుంచే అరిచాడు. 

ధనపింగ్ పడుకు? జరుగుతూ దియటకువచ్చాడు. అన్ని _పయత్నాలు 

వ్యర్ణమయ్యాయి. ఒక పషెద్రనిట్టూర్చువిడిచి నుదుటిమీద చెయ్యు పెటుకుని నిలబడ్డాడు. 

“ఇప్పుడేం చేయాలి *' అని ఆలోచించనాగాడు. 

es అళ క్ దెన్ సూర్యడు ఎదురుగా. వ్యాపించివున్న చీడ్ చెట్ల 

వి 
వత్ ల లు . 

ఆడవుల వెనుకకుజారుతూ వి శాంతికోసరం, నీడ=చీకటి అనే విశాలమెన దుష్ప 

టివి తన nee కు లాక్కుంటుక్నాడు. (క్రింద వ్యాపించిన విశాలమ 

(పాంతం శ్యామళవర్జాని ధరించింది. కేడలం ఎ_తెన 'రాగంలోవున్న 

మాతం సూర్యుని చిన 

వున్నాయి. 

ధనపిఐగ్ దాధకో గంభీకంచశ అనా.డు._"కర్యూ । నేను యజమాని లాఠీ 

వదలి పెట్టి వెళ్ళలేను. మంచి బలంగ యునకుడిన. న వెళ్ల, పీకు ఆకలి 

ఆవుకోం దనా ఎవ గదా ఇక్క శ రాతిపూట చలివలన చాలా బాధ కలగుతుంది. ప 

పీవ దగ్గర డబ్బు లు చేకపోతి గెనపాను, రెండుమె న్ + 

0 9; + వెలవెలబోతున్న, మిణుకుమెణుకుమ నే etn: మిగిలి 

చుక్లు వెళ్ళావే ఆక్కడ దోవ 
హ్ , 

లోనే రొ మ్రైలు అచ్ముడుకాణం వుంది. అక్కద బదన్నా తనా. నీలాటి యువకులకి 

అంతదూరం నడచివెళ్ళటం పె6 

లారీ యూనివరుల్ జాయింటు విరిగి పోయిందని, ఇంజను 

కూడా చెడిపోయిందని చెప్పు. తెల్లారి మొదటి సర్వీసులోనే వైజ్నాద్ నుంచి 
మేస్త్రీలను పంపమని చెప్పు. ఇదు మండీనుంచయితే రేపు తెల్లారుయూ మున 

అయిదుగంటలవరకూ ఏ నర్వీనూ రాదు.” 

కర్మూ కోపంతో మండిపడుతూ వైజ్నాధ్ న ధనపింగ్ 
ఒక్కడూ రోడ్డుమిద నిలబడిపోయాడు, య. ఆ_స్తమించాడు. మెవాన్నపదే 

శాలలోలాగా పర్వత(ప్రాంతాలలో సూర్యాన్త నమయానికి, రాతికి మధ్య సంధ్యా 

కాలం ఎక్కువసేపు వుండదు. ఆ పర్వత పాంకాలలో వ్యాపించిన చీకటి ఆకాశం 

మీదకూడా వ్యాపించసాగింది, 
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ధనసింగ్ కు దాహం చేపింది. అతనికి ఆ మార్గంతోతప్ప ఆ పరిసర 

(ప్రాంతాలతో ఏమ్మాకం పరిచయం లేదు. ఆ మార్గానికి కుడివైపున చిన్న రాతి 
బండలు గోడల్లా వున్నాయి. వాటిపైన చెట్లుతప్ప ఇంకేమీ కన్పించడం లేదు. 

ఎడమవైపున ఆ కనుమలో పొలాలు పెద్ద పెద్దవిగానూ, వెడల్పుగానూ వున్నాయి. 

మెట్లవలె చాలా లోతుగా దిగుతూ, వ్యాపిస్తూ దూరంగావున్న కొండమీదకు 

ఎక్కుతూ కనిపించాయి. ఆ కనుమ దోసిలి సగం పండిన గోధుమపొలాలతో 
నిండివుంది. కొన్నిపొలాలు థాశీగాకూడా వున్నాయి, కుడివై పున రాతిబండమీదుగా 

ఒక కాలిబాట వ్యాపించి (కిందకుదిగుతూ, ఆ మార్గాన్నిదాటి ఎడమవై పునవున్న 

పొలాల్లోకి దిగిపోయింది. కాని రెండువై పులా (గ్రామాలు ఎంతెంత దూరాల్లో 

వున్నాయో చెప్పడం కష్టం. 

ఆ కొండ కనుమలోకి వ్యాపిస్తూ చీకటిలో దూరంగా పొగలా కనిపించడం 

చేత అక్కడ (గ్రామం వుందని వూపించవచ్చు. కాని చీకటి దట్టంగా వుండటం 

చేత ఎంతదూరంలో వుందో ఊహించడం కష్టం. ఒక కొండమీదనుంచి కేక పెడితే 

దూరాన కొండమీదకి ఎలా వినదిడుతుందో, ఆలా కొండమీదనుంచిచూ స్తే దూరాన 

ఏ నస్తువయినా కనబడుతుంది. ఈ కాలిబాట సుమారు రెండుకోసులదూరం 

వుంటుంది. ఎంతదూరం వుందోకూడా విశ్చయించడానికి వీలులేని ఆ (గామం 

వైపు వెళ్లాలనే ఆలోచన వదిలిపెట్టి, రాతిదిండవై పువున్న కాలిబాటపై ఎక్కి 
చూడటం మంచిదని నిశ్చయించాడు ధనసింగ్. 

ఆ రాతిబండమీద కెక్కి. కాలిబాటగుండా అతను ముందుకు నడిచాడు. ఆ 

కాలిబాట ఒక వెదురుపొద వెనుకనుంచి మలుపు తిరిగింది. ముందు ఇంకా పొదలు 

శనిపించాయి. ముందుకు వెడదామా, వద్దా అని ధనసింగ్ ఆలోచించడం మొదలు 

పెట్టాడు. ఆ పొదలచాటునుంచి ఒక ప్రీ తలమీద కుండ పెట్టుకునివస్తూ కనిపించింది. 

ఆమె ముఖాన్ని చీరకొంగుతో కప్పుకునివుంది. ఆ కొండపాంతాలలో స్రీలు తమ 

శుటుంబిపరిచితులలోనూ, పెద్ద పదవిలో వున్నవారియందు గౌరవం (పకటించడం 

కోసం ముసుగు ధరిస్తారు. కాని ఆచీకటిలో ముసుగు ధరించడంవలన (పయో 

జనం ఏమిటో ధనసింగ్ తెలసుకోబేకపోయాడు. కొంచం దగ్గరగా వచ్చినతర్వాత 

ఆమె ముఖంమీదనుంచి ముసుగు తొలగిపోయింది. ఇంకా రెండడుగులు ముందుకు 
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“రాగానే ఆమె ధరించిన బట్టలనుబట్టి ధనపింగ్ గుర్తువట్టాడు. లారీముందుకువచ్చి 

పడిన యువతే ఆమె. అమె తలమీదవున్న కుండ తలక్రిందులుగా వుంది. 

“నేను దాహంతో చచ్చీ చెడీ నీళ్ళకోనరం ఇంతదూరం వస్తే, సీ కుండ 

ఖాళీగా తల క్రిందులై వుందే! పరిచయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ధనసింగ్ 

అన్నాడు, 

“కం డేమిటి : అదృష్టమే తలకిందులుగా వుంది" ఆ అమ్మాయి సమాధానం 

చెప్పి గట్టిగా నిట్టూర్చింది. 

ఆక్మీయతతోనూ, బాధతోనూ మిళితమైవున్న ఆ సమాధానం విని, ఆ 

అమ్మాయి స్వరం దుఃఖంతో గాదదమై వుండటం (గ్రహించి ధనసింగ్ ఆమె 

ముఖంవెపు పరిశీలనగా చూసి “ఎడుస్తున్నావా 1....బాగా దెబ్బ తగిలిందా?” అని 

అదిగాడు, 

ధనపింగ్ చూపించిన సానుభూతి ఆ అమ్మాయిని ఓదార్చకపోగా దుఃఖ 

మనే కుండమీద దెబ్బకొట్టింది. ఆకుండ కదిలి చెదిరింది. ఆ అమ్మాయి మళ్లీ తన 

ముఖాన్ని కొంగుతో కప్పుకుని మౌనంగా నిలబడిపోయింది. ధనసింగ్ ముసుగు 

వెనుక ఆ పిల్ల శరీరపు వణుకునూ, వెక్కి వెక్కి ఏడవడాన్ని ఊహించగలిగాడు. 

లారీడై 9వర్ల కుండే కఠినమైన (ప్రవర్తవ సానుభూతిగా మారింది. ఆతని గొంతు 

గూడా ఆర్షగిమయింది. “మంచిడానివే : నాకేం తెలును నువ్వు నా లారీ ఎదురుగా 
వస్తాపని....నిన్ను రక్షించడంకోసరం నేను నాలాకీని చెడగొట్టుకున్నాను.'” 

అన్నాడు. 

ఆ అమ్మాయి కళ్లు వత్తుకుని ముఖంమీదనుంచి చీరకొంగును తీసేసింది. 

ఏడుపును ఆపుకోవడంకోసరం పెదిమలని పళ్లతో నొక్కిపెట్టింది. దుఃఖాన్ని 
సందబాళించుకుని చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. “దాటసారీ! నీకు నేనంటే ఎందుకు 

అంతకోపం ! వేగంగా నడిచే లారీని ఆపేశావు. లేకపోతే రోజూ జరిగే పోట్లాట 

తప్పేది.” ఏడుపువేగం హెచ్చనటంచేత ఆమె తనకొంగును మళ్ళీ ముఖంపై 
కప్పుకుంది. 

ఆ అమ్మాయి ఏడుపుళబ్లం మూపివున్న పెదిమలమధ్య, ముసుగులోనూ 

వుండిపోయింది. కాని ఆమె వెక్కి వెక్కి. ఏడుసోందని ధనసింగ్ తెలుసుకోగలి 
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గాడు. ఆ అమ్మాయి కొన్నిక్షణాలు నోరు మెదపక ఏడుపు ఆపుకోవాలని ప్రయ 
త్నిస్తూ వెక్క_టం మొదలుపెట్టింది. ధనసింగ్ మనసులోనుంచి డై 9వర్లకుండే 

కోపస్వభావం పూర్తిగా తొలగిపోవడం మొదలు పెట్టింది. ఆ స్థానంలో బాధ, 

వ్యాకులత చోటు చేసుకున్నాయి. హృడయంనుంచి గొంతువరకూ దాహంతో 

ఎండిపోతోంది కాని ఏమని అడగాలో ఆతనికి తెలియటంలేదు. “ఇక్కడ వీశ్ళెక్క_డ 

దొరుకుతాయి ? చాలా దాహంగా వుంది" అని అడిగాడు 

అమె గొంతునుంచి నోటివరకూ పొంగివస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకుని, 

గుక్క తిప్పుకుని, కొంగుతో కళ్ళు తుడుచుకుని “నీళ్ళు కావాలా? నేనూ నీళ్ళ 
కోసమే వస్తున్నాను” అండి, 

కాలిబాటమీద ఆమె ముందుకు నడిచింది. ధనపింగ్ ఆమెను ఆనుస 

రించాడు. ఆమె వెనుకవెశ్రే ధనసింగ్ హృదయంలో సానుభూతి, కుతూహలం 
కలిగాయి కాని ఏవిధంగా మాట్లాడాలా అని మాటలకోనం వ 

ఆమె.రాజిగుట్టమ్ దనుంచి (కిందకు డిగిండి. లారీకి దగ్గరగా పన్న _మార్షందాటి 

క్రిందగావున్న పొలాలవై ప్లు నడిచింది. “నీళ్ళు ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి ఇసావా, 
© 

బాపిదాకా రానా !' ధనసింగ్ ఆడిగాడు. 

ఆమాటవిని ఆమె వెనక్కు తిరిగింది. “కావాలండి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి 

ఇస్తాను. నీకు ఇషమెకే బావిదాకౌ రా. ఏం మనిషివి నువ్వు?" అంది. 

ధసవింగ్ కాంగ్ డా జిల్లావాడే, ఆ(పళ్నక అర్దం పెలుసుకోవడంలో ఆతనికి 

ఏవిధమెన అనుమానమూ రాలేదు, “మంచిజాతికీ చెందిన మంచిమనిషినే, రాజ 
పుత్రుజి' ఆని చెప్పాడు. 

“అయా తే ఇకనేం! మేమూ రాజసు తులు నీ కుండ ఇలా ఇవ్వు. నీళ్ళు 

పట్టి తెస్తాను. " 

"నాదగ్గర ఏదీ లేదు. పద నీతో వస్తాను, కుండ ఓరగా పెట్టి సీళ్లు పొయ్యి 

దోసిలితో తాగుతాను. ఆన్నాడు, 

అయిదడుగుల గట్టుడాటి రెండవపొలంలోకి దిగగానే ధనపి:; గ్ అడిగాడు. 

“మంచిదానివే ! ఎందుకంతగా ఏడు స్తున్నావు? అంతబాధ ఏం కలిగింది ?” 

ఆమె సమాధానం చెప్పడంకోనరం ' వెనక్కు తిరగలేదు. కాని సాయం 

కాలపు నిశ్శబ్దతలో ఆమె హృదయంనుంచి వెలువడే విశ్వాసపుశద్దిం ధనసింగ్ కు. 
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వినిపిస్తూనే వుంది. -“బాధల కేమిటి? ఎ రైతే ఈ |పసంచావికి భారమవుతారో 

వాళ్ళకి ఇటువంటిపరిస్టితి కలుగుతుంది. లేకపోతే ఏమిటి? మృత్యువుగూడా (పపం 

చంలో మంచివాళ్ళనే ఎన్నుకుంటుంది," ఆని అన్నది. 

తన (ప్రక్నకు సమాధానంగా ఈ సమస్య విని థనపింగ్ ఏమీ ఆర్థం చేసుకో 
లేకపోయాడు, శరీర పుసౌష్టవ ఆపరీపక్వమైన ముఖ చూ స్తే ఆమె “కన్యవలెనే 

కనిపిస్తోంది. కాని మ ఇంతవయసు వచ్చిన స్ర్తీ, కన్యగా వుండదు. 

క్స్ తల్లి చం్యడుల ఇంట్లో నే వుంటున్నాపు కడా:' అని ధనవింగ్ అసలా 

పరిస్టితి తెల సుకునేందుకు ఆడిగాడు. 

“తలితండులు తమడబ్బు సరిగా లెః_చూపి తీసుకునా 
ne) ¥ 

తప్పించే పల్ల. కసాయివాడిచేతులో పడినా, (బాహ్మణునివేతిలో పడినా ఇ 

అదృష్టమే.” ఆమె ఇంకొక నిట్లూర్పువిడిచి చెప్పింది... “తల్లితండ్రుల ఇంట్లో 

ఎల్లకాలం ఎవరు కూర్చుంటారు? కాని కష్టసుథాలలో ఆప-డపవిుడు నాలుగెదు 

రోజులు పుట్టింటిలో వుండి వస్తూవుంటారు. అత్రారింటివా శ్ళేమనుకుంటార ౦ కే 

వీళు నాలగువందలకూపాయ౯లో పశువును కొను న్నారు. ఆది జీవించినంత 
యధా a 

క చ a కి లే వాట్ అదొ టు m1] 

కాలం పని జరుగుతుంది. ఆది చస చర్మం ఎళ్ళక. కాట్నాంచతులూ పని చెస్తు 
ప షా చొ 

చై 

న్నంతవరకు ఎటా పదులుతాము? త్ త్లిత 

అడగగలరు ? వాళ్లు మూటకట్టి డ డబ్బు తీసుకో లేదా ?' ఆంటారు. 

ఆమె డెబుతూకేవుంది-“షేము ఇద్దరం అకా చలెళ్ళం. మాకు ఒక 

డౌసిక సా నా పెదకూ కాతుర్ని ఇస్తానవి, చిను కూతురి 
_ 

ది 

నంపాదించుకుంటానని' ఆనేవాడు. కాని మా అక్కా పూర్వజన్మలో మంచిపనులు 
శ చేసివుంటుంది. ఆది వెళ్ళికాకముందే జ్వరంవచ్చి చచ్చిపోయింది. నేను దురదృష 

వంతురాలిని. అప్పటికింకా చిన్నపిల్లని. నాకుదిదులుగా ఇంకెవరినీ తీసుకురాలేను. 

మా అన్న పెళ్ళికోనరం మా నాన్న పొలాన్ని ఒక ధనవఐతునివద్ర తాకట్టు పెట్టి 

మూడువందలరూపాయలు అప్పు తీసుకోవలసి వచ్చింది. అన్న పెళ్ళి చెయ్యకుండా 

ఎలా వుంటాం: అమ్మ మా చిన్నప్పుడే చనిపోయింది. ఇంట్లోపని ఎవరుచేస్తారు? 

సీకు తెలుసా కూతురిమీద ఏం నమ్మకం వుందో! అది ఎలాగో పరాయి ఇంటిచే. 
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కోడలిని ఎలాగో ఇంటికి తీసుకురావాలి. ఆ తాకట్టునుంచి పొలం విడిపించు 

కోవడం కోసరం నన్ను అమ్మాలి. లేకపోతే చేసేదేమిటి ? ముందువెళ్ళే ఆ 

అమ్మాయి విర క్రిచెందినగొంతుతో చెపుతూ వెడుతోంది. ఆమె తన అదృష్టం 

పైన తప్ప ఇంకెవరిమీద నింద వేయడంలేదు. వెనుక వెడుతూవున్న ధనసింగ్ 

ఆలోచిస్తూ వింటూ నడుస్తున్నాడు. 

వాళ్ళిద్దరూ బావిదగ్గరకు చేరుకున్నారు. ఆమె కుండను బావిగట్టుమీద పెట్టి 

చెప్పడం మొదలు పెట్టింది- 'పెళ్ళిచేసుకువి తీసుకువచ్చారు. అంతే ఆరునెలలతర్వాత, 

సెలవలు పూ_ర్టిఅయి మళ్ళీ ఆయన సైన్యంలోకి వెళ్ళిపోయారు. తొమ్మిదవ 

నెలలో ఆయన తుపాకీ దెబ్బతగిలి చనిపోయారని వుత్తరం వచ్చింది. ఒక ఆడ 
పిల్ల నా చంకలోకి వచ్చింది. భగవంతుడు ఆ పిల్ల నుగూడా లాక్కున్నాడు. నా 

పెద్ద తోడికోడలు, చిన్న తోడికోడలూకూడా నన్ను నహించేవాళ్లు కారు. వాళ్లిద్దరూ 
కూడా మార్పిడిలో వచ్చారు. వాళ్ళ నేమన్నాఅంసే అక్కడ వీళ్ళ కూతుళ్ళని 

సరిగా చూడరు. నేను ఒక్కదాన్నే కొనబడినదాన్ని. ఇప్పుడు విధవను. నా ఎము 
కలు పనివలన, వాళ్ళ దెబ్బ=వలనకూడా విరుగుతున్నాయి, చెప్పుకోవడానికి నా 

మొగుడు లేడు. నా శరీరం అంతా దెబ్బలతో విండిపోయివుంది. ఏం చేయను? 

ఇక్క_డ లారీకిందపడి చావబోయినదాన్నే దితికాను."” 

ఆమె మోకాళ్లదగ్గర పరికిణా జానెడుమేర చిరిగిపోయివుంది. అందమైన 

పచ్చని తొడలు కవిపిస్తూ వున్నాయి. ఆమె తన శరీరాన్ని కప్పుకోవడం కోసరం 

దిటను లాక్కుని మళ్లీ చెప్పడం మొదలుపెట్లింది_'ఈ బిట్ల చిరిగిపోయింది. 
లు గ లు లు 

కొంచం కుట్టుకుందామని కూర్చున్నాను. లోపలకు - బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. 

మొగాళ్ళ దృష్టిపడితే పిగ్గేస్తుంది. కుట్టుకుందామని కూర్చునేసరికి పెద్దతోడికోడలు 
కడుపులో గట్టిగాతన్ని 'పుట్టబోయేవాళ్ళ శవంమీధ కప్పడానికి బట్ట కుట్టడానికి 
కూర్చున్నావు, నీళ్లు నీ అమ్మ తెస్తుందా?" అని తిటడం మొదలు పెటింది. 

ఉం చి ల 3 ఇ 

ఇస్పటిదాకౌ మేకలు మేపుతూనే వున్నానని నీకుతెలుసు. వాటిని మేపడానికి వెళ్ళక 

పోతే పాలుపోతాయి, దెద్బిలూ తినాల్సి వస్తుంది. ఈ చుట్టుపక్కల కు.రాళ్లు 

రాక్షసులు. మేకలస్ట్థనాల్ని నోట్లో పెట్టుకుని పాలు తాగేస్తుంటారు. వాటిని మేవ 
డానికి వెడికే ఆ నెపం పెటుకుని స్నేహితురాండని కలుసుకోవడానికి వెడుకున్నా 
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నని తిడుతుంది. అన్నివిధాలా చావే, అరే! నీకు ఇంతవరకూ నీళ్ళు ఇవ్వనేలేదు. 

మాటల్లోపడి మరచిపోయాను. కుండ తొలచి ఇసాను.” ఆమెమనసులో గూడు 

కట్టుకుని వున్న దుఃఖం పొంగి _పవహించడంచేత ఓదార్పు చెంది ఆలస్యం 

అయినమాట మరచిపోయింది. 

బావి ఒడునవున్న గట్టు పెన కూర్చుని ఆమె చెపుకూవుంచే ధనసింగ్ 

తన్మయత్వంతో వింటున్నాడు. అతను దాహంకూడా మరచిపోయాడు. 'ఆ। వీళ్ళు 

తాగుతాను" అని తల వూపాడు. 

ఆమె కన్నీళ్ళతో తడిపిన తన ముఖాన్ని కడుక్కుని, కుండతొలచి, నింపి, 

కుండను గట్టుమీదపెట్టి ఒక చేతిని కుండ, కిందపెట్టి ధారగా పోసింది. ధనసింగ్ 

అ గట్టు క్రింద గొంతుకూర్చుని రెండుచేతులతో దోపిలిపట్టి నీళ్లు తాగాడు. 

చీకటి బాగా దట్రమయింది. కాని ఆకనుమ చీకటిలో మునికిసోలేదు. పొగ 

మంచుతో కప్పబడి పాలవంటి (ప్రకాశంతో నిండిపోయింది. ఆంతకు కితంరోజే 

పూర్ణిమ, తూర్పు = దక్షిణాలుగా వున్న కొండలపైన చంద్రుడు నిండుగా చిన్న 

దెబ్బతిన్న వాదిలా ఉదయి.౦చాడు. 

ముఖం కడుకో-వటంచేత ఆ యువతి స్వచ్చమైన పక్చినిరంగుతో కని 

సిస్తోండి. ఖంజనపకు = జంటలా రెండుకళ్ళ చెరుస్తున్నాయి. గట్టిగా శ్వానపీల్చి 
యం 

సీళ్ళుప్ఐ వన కు౭డవె పు 
అ * 

“ఇక పదండి అని ఆమె తనకో తాను అనుకుని, 

అడుగుతేపి ది. 

“ఇక్కడ రాజపుత్రుల (గామంవుందా?' ఆని ధనసింగ్ అడిగాడు. 

“కొన్ని రాజపుతుల ఇళ్ళు, కొన్ని (బాహ్మణుల ఇళ్లు, కొన్ని కూలిపని 

చేసుకునేవాళ్ళ ఇళ్లు ఉన్నాయి.” ఆమె తనపై దిట్ట చివరి ఆంచును గుండ్రంగా 
తిప్పి చుడుతూ అంది, “కొవి ఏమడుగుతావు లే, ఎటువంటి | పజలని | 

ధనసింగ్ ఆశ్చర్యాన్ని (పకటించాడు, “ఏం మంచివాళ్లు కౌదా?' 
లు య 

ఆమె తలతిప్పి సమాధానం చెప్పింది - “దుర్మార్గులు, సిగులేనివాళ్లు. 
a Ca) య 

"పెడదారులు వెతుకుతుంటారు. దోవలో వెళ్లే వాళ్ళివరితోనై నా తమ ఇంటి ఆడది 
మాట్లాడటం చూస్తే ఆమె తలనరికేస్తారు. తాము పరాయి ఆడవాళ్ళతో ఆడాలని 

చూస్తుంటారు. బీదవ వాళ్ళకు ఆప్పులు ఇచ్చే షాహుకారుగారి కొడుకు వున్నాడు. 
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పూర్తిగా మీసాలుగూడా రాలేదు. నేను లీడ్ చెట్ల అడవిలోకివెళ్ళి పుల్లలు ఏరు 
కుంటున్నాను, దగ్గరకొచ్చి ఈల వేయడం మొదలు పెట్టాడు. చిన్నపిల్ల వాడేగదా 

అని నవ్వి, ఏం ఫరవాలేవని వూరుకున్నాను. వాడొచ్చి చెయ్యు పట్టుకుని అర్థ 

రూపాయి తీసుకో అన్నాడు. నేమ చెయ్యుతిప్పి చెంపమీద ఒక్క దెబ్బకొట్టాను. 

"వాడి పళ్ళలోనుంచి రక్తంకారి బయటకొచ్చింది. ఆరె! ఇకవెడతాను. చాలా 

సేపయింది. వెళ్ళిచూసాను. ఏడవటానికి ఇంకా ఏం మిగిలివుందో, ఇంత వేపు 

ఏం చేస్తున్నావని నన్ను తప్పకుండా తిడతారు. [ఆయ్యయ్యో: చచ్చాను. పెద్దది 

పిండి కలపడానికి నీళ్లు లేక కూర్చుని వుంబుంది. చీకటిగా వుందని, అక్కడ మను 

షులు ఎవ్వరూ లేరని, అందుకని ప్నానంచేపి వచ్చానని చెపుతాను.” ధనపింగ్ 

వెపు చూసి - “అవునండి, ఎంతవరకు చేస్తారు ఎవరై నా।' అన్నది. 

కుండ ఎ త్తుకోవడానికి ఆమె వంగగానే ధనసింగ్ గూడా లేచి “ఇలా ఇయ్యి, 

ఆ దోవదాకా తీసుకువస్తాను. సీకు దెబ్బగూడా తగిలివుంటుంది' అన్నాడు. 

ఆమె చిరునవ్వు నవ్వి వద్దని తల ఆడించింది. తనకున్న ఆలవాటువలన 

చాతుర్యంగా రెండు చేతులూగూడా కుండ మూతిమీద వేసి, తర్వాత అరచేతితో 

కుండకింద భాగం పట్టుకుని ఒక్కవూపులో కుండని మోకాళ్ళ ఎత్తువరకు 
ఎత్తింది. కాళ్లు బొవిగట్టుమీవ పెట్టి కుండని తన మోకాలిమేద నిలబెట్టింది. పై చేయి 

కుండమూతి మీదనుంచి జాకి గుండ్రని భాగంమీవకు వచ్చింది. రెండవ ఊపులో 
కుండ తేలికగా ఆమె తలమీదకు వెళ్ళింది. 

“సీ పేరేమిటి ?' ధనపింగ్ అడిగాడు. 

వెన్నెల సూటిగా ఆమె ముఖంమీదకువచ్చి పడుతూవుంది. ఆమె ముఖాన 

చిరునవ్వు చిందింది. “సోమా” సమాధానం చెప్పింది, “మీరు చాలా మంచివారండి. 

ఈ రెండు సంవత్సరాలలో నాతో ఎవరూ ఇలా మాటాడలేము, మీకు మేలుజరగాలి. 

మీ ఇల్లి ఎక్క-డవుందండీ ?' అని అడిగింది. 

“హామీర్పుర్ తహసీల్లో ఐడ్సర్ పోలీసు స్రేషనుకు దగ్గరగా.” ధనపింగ్ 

చెప్పాడు. పర్వతపు ఎత్తు - పల్లాలలోవున్న చీడ్ చెట్ల అడవులలో సంయ్ = 
సంయ్ మనిమోత చేస్తూ గాలి వీస్తోంది. ధనపింగ్ మాఘమాసం చలివలణన , కలిగే 

వణుకు అనుభవించాడు. ఆతను ఆమె వెనుక నడుస్తూ ఒక సిగరెట్టు అంటించాడు. 
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ఫొగవదులుతూ “చాలా చలిగా నుంటోంది. ఈ రాతి రోడ్డుమీదే గడపాలి” 

అన్నాడు. 

*ఏముండీ | దురదృష్టవంతు లకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తే భగవంతునికి 

వాళ్ళమీద కోపమొస్తుంది. చూడండి! ఆందుకే మీ లారీ చెడగొట్టాడు. లేకపోతే 

ఇంకేమిటి ?” సోమా అన్నది. 

“ఆలా ఆంటున్నాచేం శ ఠనపిరగ్ సిగరెట్టు పొగతో నిండిన గాలి వదిలి 

జాలికోనిండిన గొంతుతో అడిగాడు. సోమా ఎప్పుడూ దెద్బిలవలన, తీట్ల వలన 
దుఃఖాన్ని ఆనుభ వస్తూ వుండేది. ఇప్పుడు ఛనసింగ్ కు ముందుగా వెడుకున్న 

వనోమా సానుభూథిం ఓదార్పుల ఆశయాన్ని పొందుతోంది. వాళ్ళు నడుస్తున్న 

దోవ, ఆ పరిసరాలలోని గుట్టలు, వాటిపైన వున్నచెబ్లు, నీడలలో వున్నాయి. కాని 
ధనసింగ్, సోమాలపై కొద్దిగా వెన్నెల ం పడుతో షి, "ఇక్కడకు దగ్గరలో ఎక్క 

డైనా తినడానికి ఏమెనా వొరుషతు౨నా ? కౌవలపిన డబ్బుభిన్తాను.”" అని ధనసింగ్ 

~ 

ఎక్కడా దొరకదని చెయ్యితిపుతూ 'నోమా ఆన్నది_“దొరకదండి. 

దోవపక్కన వున్న ఇళ్ళివాళ్ళంకా రాక్షిసులై పోయారు. ఇతర వూళ్ళనుంచి వచ్చే 

వాళ్ళుగూడా అట్లాంటి వాళ్ళే పస్తున్నారు. ఎపిన్నా కనిపి స్తే చాలు, ఎత్తుకు 

పోతారు. మొదట్లో దొంగతనం అన్నమాట వినిసించేది కాదని ఆంటూఉండే 

వాళ్ళు. ఇప్పుడు పొలాల్లో సౌొరకాయలా, వీర కాయలు, గుమ్మడికాయలు, వంకా 

యలు, దానిమ్మకాయలు. అరటిపళ్లు, కొంచెంగూడా మిగల నివ్వడంలేదు. 

దొఎగలుచేతుఐ పడటంచేక చెట్లుగూడా ఏమీకాయడంలెదు.' 

సోమా ఒకచేతిని నెత్తిమీద పెట్టుకున్న కుండకు ఆధారంగా వుంచి కాలి 

బాటమీదకు ఎక్కడానికి తిరిగింది. “మీ ఇల్లు ఎంకమారం వుంటుంది ?' ఆవి ధన 

పింగ్ ఆడిగాడు. 

“దూర మేమిటి ?' సోమా రాతిగుట్లపై నుంచి చేతిని చూపుతూ సమాధానం 

చెప్పింది.” ఇక్కడకు దగ్గరే. ఆ గుట్టపై న చెట్ల వెనకాల. మాకు ఈ దారినవెళ్ళే 

లారీల శబ్దం వినబడుతూ శే ప we 7 గేదె రంకె వేస్తున్నట్లుగావుందిం 

వెళ్ళి ఆ ''మహామారి పాలు పితకాలి. ఆ రాణులేమో గోరింటాకు పెట్టుకుని 
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అలంకరించుకుని కూర్చుంటారు. మా రెండవ తోడికోడలి కొడుకు మలవిసర్జన. 
చేసి కుప్పలుపెట్లాడు, వాడి బట్టలన్నీ వుతకాలి. ముసలిమామగారు ఖంగుఖంగున 
దగ్గుతూవుంటాడు. మాచిన్న మరిది సై న్యంలోవున్నాడు. ఒక పెద్దదళానికి నందం 

ధించిన కార్యాలయంలో నౌకరు, ఇక నేను వెడతాను.” సోమా వెనక్కి. తిరిగి 
అడిగింది “కప్పుకోవడానికి దిట్టలున్నాయా ? చలివే స్తే మంట వేసుకోండి, మంచిది. 

నే వెడతాను" అంది. 

కాలిబాటమీదకు ఎక్కే సోమాని వెనుకనుంచి ధనసింగ్ మళ్ళీ పిలిచాడు _ 
“బాగా వెన్నెలగావుంది. మళ్ళీ ఇటేమన్నా వస్తావా, న్నిదపోతావా ?' అని అడిగాడు. 

వెనక్కు తెరిగి చూడకుండానే “ఎక్కడండీ | ఇప్పుడే చచ్చేందుకు తీరు 

బాటు ఎక్కడుందీ?” అని సోమా ముందుకు వెళ్లిపోయింది. 

రనపింగ్ ఆ మార్గంమీద ఒక్కడూ వుండిపోయాడు. సిగరెట్టు దమ్ములు 

లాగుతూ లారీచుట్టూ అనేకసార్లు (పదక్షిణం చేళాడు. చలిలో రోడ్డుమీద ర్మాతంతా 

గడపాలనే బాధ అతని మనసులో లేదు, ఆ పర్వత[పాంతాలలో (డయివు చేసే 

వాళ్ళకి రోడ్డుమీద రాతిగడ పవలపిన కిష్టం ఆంత పెద్ద విషయం కాదు. ఇటువంటి 

పరిప్టితిని వృధాపోనియ్యకుండా వుసయోగించుకునే విధానంగూడా వాళ్ళకి తెలుసు, 
ఇటువంటి రెండు సందర్శ్భాలా ధనసింగ్కు గురొచ్చాయి. ఒకసారి ఉస్తాద్ 

జమాల్తో కలిసి పాలమ్పుర్ దగర ఒకరాత్రి అక్కడ వ్యాపారం చేసుకునే 

02% 

లం 

వాళ్ళదగ్గర కల్లుతాగుతూ, వాళ్ళ నాటు. చూస్తూ గడిపాడు, రెండవసారి సాయం 

కాలం బజారు దుకాణాలలో పాలు కొనుక్కుని కీంాన్నం సుష్టుగా తిన్నారు. 

ఆ సాయంకాలం జరిగిన సంఘటన అతనికి మాటిమాటికీ గురుకు 

వచ్చింది. మేకపిల్ల ని రక్షించడానికి లారీ ఎదురుగా వచ్చిపడి, గాదిరావలన స్టంభించీ 

పోయిన ఆమె ముఖం, భయంవలన పెద్దవై న కళ్ల ....చీకటిలో ఆమె వెక్కి వెక్కి 

బడవడం, వెన్నెలలో (పకొశించే ఆమె పచ్చనిముఖం, వయ్యారంగా ఆమె కుండ 

ఎత్తుకోవడం, అమాయకత్వంతో నిండి కపటంలేని ఆమె మాటలు - “మీరు చాలా 

మంచివారండి. రెండు సంవత్సరాలుగా నాతో ఎవరూ ఇలా మాట్లాడలేదు. ' అన్న 

ఆమె మాటలు గురొచ్చి మాటిమాటికి కలకందలా అతని నోరు వూరి స్తున్నాయి, 

తను రాజప్పుతుడని అతను సోమాతో చెప్పిన అబద్దం ఈ తీపిదనంలో వగరు కలి 

గిసోంది. 
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ధనసింగ్ ఎప్పుడు ఈ ఆదిద్ధం చెప్పినా, ఒక భయం అతవి మనసులో 

వృుంటూవుండేడ. అతను పుట్టింది రాజపు త్రవంశానికి చెందిన తల్లి - దండ్రులకు 

కాదు, ఒక వీచజాతి శూ దుల ఇంట్లో. జన్మతః అకవివృ త్తి (బాహ్మణులకు, 

రాజపు తులకు. క్షత్రియులకు, వై శ్యులకు, కాయస్టులప సేవచేయడం.. వారితో 
సమానంగా కూర్చోవడానికి, వారి అంతస్టుకు తగిన దింధువుల మాటలు మాట్లాడ 

డానికి అతనికి అర్హతలేదు. ఆతవి పేరును ధనసింగ్ ఆవి కాకుండా ధన్నాగానో, 

ధన్నూగానో చెప్పుకో వాల్చి వచ్చేది. కావని అకవిమనసు తన ఆల్చ్పత్యాన్ని ఎప్పుడూ 

అనుభవించేది కాదు. ఆ అల్పత్వం ఇకరుల అహంకారంవలననూ, తవ తల్లి - 

దం(డులు ధనహీనులవడం వలననూ అనుభవించాల్సి వచ్చేది. తనకు ఆపాదించిన 

అల్పత్వం, అవమానం, తనమీద విధించిన దండనలకు తల ఒగ్గక, ఉచ్చజాతి 

వాళ్ళతో సమానత్యాన్ని పొండేందుకు, వారిపంచన కూర్చునేందుకు ఈ అదిద్దాన్ని 

ఆతమను చెపుతుండేవాడు. సోమాతో ఆదిద్దం చెప్పిన సందర్భంలోకూడా ఆతవి 

మననులో అదే అనుభూతి, తలంపు కలిగాయి. ఎందుచేతనంకే ఆమె దృష్టిలో 

అతను వీచుడుగా పరిగణింపదిడకూడదు. అతవి ఈ మానసికమైన తిరుగుబాటు, 

ఈ తిరుగుబాటుకు కారణాలు, పరిస్టితుల్నీ. గడచిపోయిన _అతనిజీవితాన్నీ గుర్తుకు 

తెస్తుంటాయి. 

ధనపింగ్ తండ్రి ఒకప్పుడు లాహోర్లోనూ, ఒకప్పుడు అమృతసర్ 
లోనూ ఉద్యోగ: చేస్తుండేవాడు. అక్కడినుంచి నంపావన ఇంటికి పంపుతూ 

వుండేవాడు. కండి డెబ్బుపంపితే పోస్తాఫీసునుంచి తపాలాదింట్రోతు డబ్బు 

తీసుకువచ్చి ఇచ్చేవాడు. అప్పుడప్పుడూ తండ్మివాపిన ఉత్తరంగూడా పచ్చేది. ఆ 

వుత్తరం తపాలాదించోతు చదివి వివిపిస్తూవుండేవాడు. ఆ తపాలాదిం.టోతుకు 

పాలు, చిలుము ఇచ్చి గౌరవం జరుగుతూవుండేడి. రనసింగ్ తల్లి చిన్నతనంలోనే 

జ్వరంతో మరణించింది. ధనసింగ్కు ఆ గడచిపోయిన రోజాలు, (_పేమతో 

విండిన తల్లి మమకారం తాలూకు అస్పష్టమైన స్మృతులు, పెదతల్లి గారి కఠినమైన 

ప్రవర్తన గుర్తుకువస్తూ వుండేవి. మూడు నాలుగు చిన్నచిన్న పొలాలమ పెద 

తండి కవులుకు తీసుకుని చే స్తుండేవాడు. 

తన తండ్రి కోరికమీద పెదతండ్రి ఆతవిని చదువుకోవడం కోనం 
M—2 



18 మవిషి రూపాలు 

పంపటం మొదలు పెట్టాడు. పెదతండికి ఇది నచ్చలేదు కాని ధన్నూ తండి డబ్బు 

పంపేవాడు. అందుకని ఆయన చెప్పినట్లు చేయడం జరిగింది. స్కూలు వాళ్ళ 
ఇంటిదగ్గర నుంచి రెండుమైళ్ల కన్నా ఎక్కువ దూరంలోవుంది. అతను మూడు 

నంవత్పరాలు స్కూలుకు వెళ్ళాడు. కానీ రెండునెలలు చదువుకోవడానికి వెళితే 

మూడు నెలలు వెళ్ళలేక పోయాడు. మళ్ళీ కొత్తగా చదువు మొదలు పెళ్తువాడు. 

కొన్నాళ్ళు ఇలాగే గడిచింది. ఆతని పెదతం(డి, పెదత౦డిగారి ఇద్దరు కొడుకులు 

తమ పొలాలని దున్నుకుంటూ, చుట్టుపక్క_లవాళ్ళ పొలాలుగూడా కవులుమీద 

సేద్యం చేస్తుండేవారు. ఇంటిగోడలు మట్టితో కట్లదిడివున్నాయి. చూరు రెల్లుతో 

కప్పబడివుంది. వాళ్ళపొలాలు రాజపుత ఆసామి ఆయిన బిజర్పింగ్వి. ఆ పక్కనే 

ఆ అనామిగారి ఇల్లు. అడి రాళ్ళతో విర్మించదిడినది. దాని చూరు స్టేటుతో కప్ప 

'దిడినది. ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా ఆసామి దిజర్పింగ్ గారి బాకీదార్లు. ధనసింగ్ 

చిన్నతనంలోగూడా ఆసామిగారిదగ్గరనుంచి పిలుపువ ప్రే నీళ్ళు నింపడానికి, కర్రలు 

మోయడానికి, ఇంకా మిగతా చిల్లర పనులేమైనా చేయడానికి ఇక్కడికి వెడుతూ 

వుండేవాడు. 

ధనపింగ్ తండి లాహోర్లో చనిపోయాడు. డబ్బురావటం ఆగి 

పోయింది. ఆతని అన్న (పెదతండ్రిగారి కొడుకు గరేడా (గామంలో వ్యాపా 

రసునివద్ద ఉద్యోగం సంపాయించాడు. అప్పు తీర్చలేకపోవడం వలన దిజర్ సింగ్ 

వాళ్ల ఇంటిని జ పుచేయించాడు. అతన్ పెదితల్లి ఒంటిమీద రెండు మూడు వెండి 

నగలున్నాయి. గొల్లున ఏడుస్తూ ఆమె అవి ఇవ్చేపింది. ఇంటిలోని ఇ త్తడిపాతలు, 

ఒకగేదె, చూరు దూలాలనుదింపి పోలీసులు ఆసామిగారి వశంచేశారు. ఆ తర్వాత 

ధనసింగ్ పెదతం(డి ఆసామి దిజర్సింగ్ భూమిని వదిలేసి న తేసాహ్గారి భూమి 

మీద నివానం ఏర్పరచుకున్నాడు. పెదతండ్రి న_త్తేసాహ్గారి కంచరగాడిదలను 

కాసే ఉద్యోగంచేయడం మొదలుపెట్టాడు. 

ధనసింగ్ పెదతల్లి తన ఇద్దరుకొడుకులు ఇల్లువదిలి పారిపోవడంచేత 

బాధపడుతూవుం డేది. “ఈ చచ్చినాడు మొద్దయిపోయాడు పధ్నాలుగేళ్లు వచ్చాయి. 

పసీలేదూ, పాటూలేదు.... తనపొట్ట పోషించుకోవడం కోనం తండి ఇక్కడ 
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"వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు. ఈ చచ్చినాడు మెడమీదపడ్డాడు' అవి ధనసింగ్ని తిడుతూ 
వుండేది. 

కభేడా (గ్రామంలో వుండే దిల్లే వ్యాపారి ధన్నూని తనదగ్గర వుద్యోగంలో 

పెట్టుకున్నాడు. అతను బిల్లే వ్యాపారిదగ్గర రెండు సంవత్సరాలకు కొంచం తక్కు 
వగా పవిచేశాడు. కాని అతనికి మంచి జాపకళ క్తి వుంది. బిల్లేదగ్గర చాలా 

డబ్బుందవి (పజల నమ్మకం. కాని దిల్లే (ప్రవర్తన, రూపంచూసి అతనిదగ్గర 

డబ్బుందవి ఎవరూ అనుకోలేరు. ద్వేషంతో (పజలు ఆయన్ని లోభి అవి, వ్యాపార 

నీర్ణయుడని అంటూవుం దెవాళ్లు . పైకి గొరవసూచకంగా ఆయన్ని “మురికి = 

షాహుకారు" అని పిలిస్తుండేవాళ్ళు. అయినా ఆయన ఆడంబరాన్ని గురించి 

పట్టించుకోకుండా పని - పాటల్లోకి మురికి గుడ్డలతో తయారయ్యేవాడు. నౌకరు 
కురాడు నజర్ పింగ్ దిట్రలకిన్నా దిల్లే దిట్టలు ఎక్కువ మురికిగానే పుండేవి. 

నజర్పింగ్ హోషయార్పుర్, కాంగడాలనుంచి దిల్లే గారి దుకాణాల 

సామానుని కంచకగాగిదలమీద చేరవేసే పని చేస్తుండేవాడు. నజర్పింగ్ దారాల 

తోనూ, జరీతోనూ కుట్టిన గుండ్రని టోపీపెట్టుకునేవాడు. కాలరువున్న తెల్ల చొక్కా 
ధరించేవాడు. చొక్కామిద వృరవి ధారపు అల్లికలు మెరుస్తూవుండేవి. వెండి 

గొలుసుతోవున్న పెద్దపెద్దగుండీలు కోటుముందు కనిపిస్తూవుండేవి. నల్లని వెడ 
లైఎన వల ఆకారంలోవున్న పైజామా ధరించేవాడు. అతని చెప్పులమీద ఆన 

నూనె మెరుస్తుండేది, ఆవూరె (ప్రజలు ఆతన్ని “పట్నం జంటిల్మాన్' అని 

పిలు స్తుండేవాళ్ల శః 

దిల్లే షాహుకారుగారి బోపీరంగు మురికిగావుండి గు ర్తుపట్రడానికి వీలు 

లేనట్టుగా వుండేది, ఆయన చొక్కాదికూడా ఇదే పరిస్టితి, ఎముకలుకొరికే చలిలో 

గూడా ఆయన పైజామా ధరించడం ఎవరూ చూడలేదు. నడుముకు కేవలం 

లంగోటీ వుండేది. పెద్దవాళ్ళ గోష్టికి వె శ్ళేటప్పుడో, విందులకు వెశ్ళేటప్పుడో 

మాత్రం గౌరవ మర్యాదల కోనరం కాళ్లకి చెప్పులు, తలమీద తలపాగా ధరించే 

వాడు. 
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దిల్లే షాహూకారుగారి దుకాణంలో సుమారు అన్ని వస్తువులూ వుండేవి; 

రె తుల చేతిపవిముట్లు తయారుచేయడానికి ఇనుముదగ్గరనుంచి ఉప్పు, బట్టలు, 

అద్దాలు, దువ్వెనలు, సోపు గింజలు, వామువరకు అన్నీ దొరుకుతూవు౦ దేవి. 

ఆయన ముఖ్యమైన వ్యాపారం రై తులకు వగ్లీమీద డబ్బు అప్పు ఇవ్వడం, వాళ్ళ 

దగ్గర నెయ్యి చౌకథరలో కొంటూవుండేవారు. సామానుని కంచర గాడిదలమీద 

మూటలాగావేపి నాదౌన్, హోషియార్పుర్ల సంతలకు పంపుతూ వుండేవారు. 

ఆయన ఇల్లు రెండస్టులమేడ. రాళ్ళతో కట్టిన పెద్దగోడలతో, స్లేటుతో వేయదిడిన. 
చూరులతో నిర్మించబడింది. ఆకలితోనూ భయంతోనూ, విలవిలలాడే ఒకపిల్లి లా 

బిలే ఆ ఇంట్లో కనిపిస్తూ వుండేవాడు. ఆయన రూపు = రేఖంలో భాగ్యాన్ని 

సూచించే ఏ చిహ్నాలులేవు. లావుగా, బోలుగావుండే చిన్నచిన్న దుద్దుల మాతం 

వెవులకు వుండేవి. ఆ దుద్దుల దిరవువలన చెవుల చిల్లులు పెద్దవై ఆ దుద్దులు 

[కిందకు వెళ్ళాడుతూవుండేవి. అందుచేత ధారంతో ముడివేపి వాటిని చెవిపైన 
కట్టుకున్నాడు. ఆయన శరీఠపుచర్మం, చేతులూ, కొళ్లూ చాలా మృదువై నవి. అవి 

కర్కశత్వం, కాఠిన్యం సూచించేవి కావు. 

దిల్లే ఇంటిదియట విశాలమైన వాకిలి వుండి. ఆయన భార్య, పిల్లలు, 

కోడలు, [గామంలోవి ఇతర స్ర్రీలకన్నా మంచిదిట్టలు ధరించేవాళు.. వాళ్ళదగ్గిర 

ఎక్కు న లట్టలుండే వి, వాళ్ళ ఒంటిమీద నగలుకూడా వుండేఏ (గ్రామంలోని ఇకర 

శ్రీలు వెండినగలుమ్మాత మే ధరించేవాళ్లు. బిల్లే ఇంటిస్రీల ముక్కులకి ఆక్టా పా 

యంత వెడలై పన దింగారపు ముక్కుపుడకలు, చెవులకు, మెడలలోనూ కూడా 

రెండు మూడు బింగారపునగలు వుండేవి. కావి, బట్టలు, షరాయిలు, చొక్కాలు, 

పెన కప్పుకునే బట్టలు నున్నగానూ, నల్లగానూ వుండేవి. అప్పుడప్పుడూ వాళ్ళు 

పరదాకూడా వేసుకునేవాళ్ళు. బావిదగ్గరకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్ప ఇంకా ఎక్కడికి 

వెళ్ళొాల్సివచ్చినా షరాయిలమీద మందమైన పావడాలు ధరించేవాళ్ళు, మునుగు వేసు 

కునేవాళ్లు. బావినుంచి నీళ్ళు అప్పుడస్పుడు తీసుకువచ్చేవాళ్ళు కాని ఇతరస్త్రీల 

మాదిరిగా గడ్డి కోయడానికి మాతం వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. 

ధన్నూని రెండురూపాయల నెలజీతం, రొపై - దిట్టలు ఇచ్చే పద్దతి మీద 

బిల్లే ఉదోోగంలో పెట్టుకున్నాడు. దిట్టలు ధరించడంలో ధన్నూ తన యజమాని 
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“కంటే వేరుగా వుండేవాడు కాదు. నాగలితో దున్నటం మినహా ఇతరపనులవ్నీ 
చల్లే తీరుదిడి అయినప్పుడల్లా స్వయంగా చేసుకునేవాడు. ఇంట్లోవాళ్ళు నానబెట్టిన 

గోధుమపిండి రొ నైలు, అన్నమూ తింటుండేవాళ్ళు. ఆప్పుడు ధన్నూకు మొక్క 
జొన్న రొ నైలు ఇచ్చేవాళ్ళు. దాదాపు ఇంటిపనంతా త్రీలబిట్టలు వుతకడంతప్ప 
ధన్నూ చేస్తుండేవాడు. కొండ పదేళశాలలో పురుషులు దిట్ట లుతకరు. పప్పు- అన్నం 

'వండుతుందేటవ ుడుమాతం అతన్ని వంటింటిపవి ముట్టుకోవిచ్చేవాళు, కాదు. 

దాన్ని మడివంట అగ సేవాళ్ళు. ఛన్నూది సీచజాతి మరి. 

దిల్లే షాహుకారు పెద్దకొడుకు ధన్పత్రాయ్ దర్మశాలకాలేజిలో చదు 
వుతూ క అతను సెలవుల్లో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రోజూ గడ్డం చేసు 

కుని, తెల్ల విదిట్టలు ధ3ఐవేవాడు. ఆతవి చెవులకు బంగారపు దుద్దులుగూడా 

వుండేవి. ఆ (గామంలోగాని, ఇంట్లోగావి ఆతను వున్నప్పుడు, ఏదైనా తెల్లని 

కొంగ ఎక్కడి మంచయినా ఎగిరివచ్చి మురికి చెరువు మధ్యలో వాలిందేమో 
అన్నట్లుగా వుండేది. ధనపతీ రాయ్ కనరత్ చేస్తుందేవాడు. ఆడవులలో షికారు 

చేపి అశవిపూలవి చూస్తుండేవాడు. ఆతను విశ్రాంతి, సుఖం వదిలిపెట్టి మన 
స్ఫూ్రిగా శరీరావికి కష్టం ఇవ్వటం (గ్రామృప్రజలకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూవుండేది, 
అకను తొందరలోనే కలక్టరు అవుతాడని అందరకూ నమ్మకంగా వుండేది. 
ఇంట్లోవి స్రీలు - తల్లి, చెల్లెళ్ళు, అతవి భార్యకూడా అతనంటే చాలా ధియవడే 

వాళ్ళు, అతను ఇంట్లో వున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడకుండా వుండేవాళ్ళు. 

ధన్ వత్ రాయ్ కాలేజీకి 'వెళ్ళిపోతే, ఇంట్లో ఒల్లే, ధన్నూతప్ప మూడవ 
మగాడు దిల్ల సాహ్గారి మూడునంవత్పరాల చిన్నకొడుకు గజపత్ పుండేవాడు. 

ఆడపిల్లలు, కోడలు ధన్నూనిచూపి నవ్వుతూ, పరిహానంకూడా చేస్తుండేవాళ్ళు. 

ధన్పఠ్ రాయ్ భార్య ధస్నూవి పేరుపెట్టి పిలిచేదికాదు. ఎందుకంటే ఆమె భర్త 
పేరుగూడా అదే. ఆమె ధన్నూ్నూని ఎప్పుడూ “ఓయ్ ఆనిగావి “ఎ ఆనిగావి 

కేకేసేఏ. లేకపోతే “చచ్చినాడా, మొగవెధవా!” అవి తిడుతూ పిలిచేది. ఈ పరి 

హాసం ధన్నూకుగూడా నచ్చేది. బిల్లేగారి పెద్దకూతురు అప్పుడప్పుడు ధన్నూకు 

-ఇటువంటిమాటలా చెప్పేది, సౌంజ్ఞ లుగూడా చేపేది. ఆయినా ధన్నూ ఆర్హం 
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చేసుకోలేకపోయేవాడు. ఆడపిల్లలు ఒకళ్ళ నొకళ్లు తిట్టుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ 
వుండేవాళ్ళు. వాళ్లు ధన్నూవి “నువ్వు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు? ఎటువంటి 
భార్యను తీసుకొస్తావు? నీ భార్యతో ఏం మాట్లాడతావు? ఏం చేస్తావు?” అని 
అడుగుతుండేవాళ్ళు. 

ఆది చలికాలం. ఓరోజు రాతి కోడలు వంటఇంటిలో వవి పూ ర్తిచేసుకువి.. 

రొ'కైలు ఇవ్వడానికి ధన్నూవి పిలిచింది. “ఇది తీసుకోరా చచ్చినాడా!' అవి 

పేమతో కిట్టి మిగిలిన గోధుమరొ'పైలను ఇచ్చేపింది. రొశ్రైమీద నెయ్యిగూడా 

రాసివుంది. కోడలు ఫొయ్యిదగ్గగా కూర్చువి తింటోంది. ధన్నూ ఆలవాటు 
(వకారం వంటఇంటికి కొంచం దూరంగా జరిగి గోడవారగా గొంతుక్కూర్చుని 

తింటున్నాడు. 

“చచ్చే చలి చేయడంలా? కొంచం మంటదగరకు రా!' ఆని కోడలు 

అంది. 

ధన్నూ పొయ్యివైపు కోడలు కూర్చున్నచోటికి దగ్గరగా జరిగాడు. కోడలు 

నవ్వుతూ మాట్లాడుతోంది. అప్పుడప్పుడు తన పుట్టింటిమాటలు చెప్పి నువ్వు 
పెళ్ళిచేసుకుం'టే సీ భార్యకోసం ఇటువంటి దిట్టలు, నగలు చేయించాలవి ఆతనికి 

నచ్చజెపుతోంది. ధన్నూ భోజనంచేవి అంటగిన్నెల్ని తోమటం మొదలు పెట్టాడు. 

కోడలు అతవితో కబుర్లు చెపుతూ గిన్నెలు తోమిసోంది. పాలు తోడువేయడావికి 

వెళ్ళబోతూ “కొంచం పాలు తాగుతావా! వంటింట్లోకి రా ఇస్తాను" అన్నది 

ధన్నూతో. 

ధన్నూ గిన్నెతో పాలుతీసుకుని తాగుతున్నాడు. అదేనమయంలో దిల్లే 

ఆతన్ని రెండుసార్లు కేకేశాడు. “ఎక్కడ చచ్చావురా ? చిలుములో నిప్పువేపి వెళ్ళు" 
అవి పిల్చాడు. 

ధన్నూ సమాధానం ఇద్దామనుకుంటూ వుండగా కోడలు ఆపింది. 

“మాట్లాడకుండా వూరుకో, ఈ ముసలి చచ్చినాడు రోజంకా అరుస్తూనే వుంటాడు 
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ఆవి ఆమె చిన్న ఆడువిడ్డను పిలిచి “నీళ్ళు లేవు, కుండతీసుకుని బావిదగ్గరకు. 

వెళ్ళాడవి చెప్పు” అవిచెప్పి పంపించింది. 

“ఏ భార్యకి నీమీద కోవంవ స్తే ఏం చేస్తావు? కొడతావా! బుజ్జగిస్తావా! 

అని కోడలు ధన్నూవి అడిగింది, 

“దంపుతాను' ధన్నూ పిడీకిలి బిగించి చూపించి అన్నాడు. 

“నువ్వు చావు: అట్లా ఆనగూడదు' అవి కోడలు నవ్వుతూ తెలియజెప్పి. 

“5 భార్య చచ్చిపోతే ఒం చేస్తావు +" ఆని అడీగింది. 

“రెండో పెళ్ళి చేసుకుంటాను.” 

“రీ కోడలు చనువుగా కొట్టింది = “ఇట్లా అనవా? భార్యని (పేమగా 

ఒప్పించాలి.... నీకు (పేమిందడ: వచ్చా అసలు ?” 

“రాదు” ధన్నూ తల ఆడించాడు. అతను శరీరంలో ఓ మధురమైన పంచల 

వాన్ని పొందుతున్నాడు. దీపంకాంతి, పొయ్యిమంటల వెలుగులో కోడలిముఖం 

గులాబీలా వికసించింది, ఆమె కళ్ళు మూతలు పడిపోతున్నాయి. “పీకు నేను 

తెలియజెప్పనా' ఆని ఆమె ఆడిగింది. 

“ఆ, చెస్పండి' ధన్నూ నోటితో చెప్పకుండా తల ఆడించాడు. 

ఇటురా. 

కోడలు గోడవారగా ఆనుకుని విలదిడింది. ధన్నూ ఆమెవైపు నడిచాడు. 

కోడలు ఆతని భుజాలమీద చేతులువేసి అతనిముఖం తన ముఖంవై పుకు లాగింది. 

ధన్నూ చేతులు ఆమెని చుట్టు వకున్నాయి. ఆదేసమయంలో వంటింటిద్వారంనుంచి 

బల్లేగారి తిట్లు వినబడ్డాయి. "రిలే గారి హుక్కాగొట్లం ధన్నూ భుజాల్ని తాకుతూ 
య ధా G శా ల 

ఆతని వెనుకవుస్న గోడకువెళ్ళి తగిలింది. 

“అయ్యో! చచ్చాను, నామీవ చెయ్యి వేశాడు. నేను ఏడుస్తున్నాను .... అవి 

కోడలు ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. 

ధన్నూ బల్లేవి వంటింటి తలుపునుంచి నెట్టి పారిపోయాడు. వెనుకనుంచి. 

“పట్టుకో | పట్టుకో 1 అన్న కేకలు అతను విన్నాడు కాని వెనక్కి. తిరిగిచూడ 
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కుండా పారిపోవడం మొదలు పెట్టాడు. అతను ఎనిమిదిమైళ్ళ దూరానవున్న నుకాన్ 

పుర్ వెళ్లి ఆగాడు. మూడవరోజు కాంగడా చేరాడు. ఆతర్వాత ధన్నూ చాలా 

నెలలు లారీస్టా౦డులో కూలిపవి చేళాడు. తర్వాత మూడుసంవత్పరాలు కీ నరుగా 

వవిచేశాడు. తర్వాత ఉస్తాద్ మజహర్ఖాన్ దయవలన డై 9౨వరయాడు. 

ధనపింగ్ చిన్నప్పటినుంచిగూడా మెల్లిగా తియ్యగా మాట్లాడి, పక్కన 

'చేరి, వున్నదంతా ఆపహరించి, నసమయంవచ్చినప్పుడు కాటువేపే స్త్రీలను జిత్తుల 
మారి స్త్రీలుగా తలచేవాడు. అనభవంవున్న వాళ్ళనుంచి, వృద్దులనుంచిగూడా విని 
ఆతను నేర్చుకున్నదేమంచే ఆడవాళ్ళతో జాగ త్తగా మెళకువగా వుండాలి. 
డ్రై9వరు జీవితంలోగూడా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఆతనికి స్తీ సాంగత్యంలో వుండ 
వలసిన పరిస్టితి ఏర్పడితే వాళ్ళని ఎప్పుడూ ముళ్ళపొదగా తలచి మెళకువగా తన 

పని తను చేనుకునేవాడు. పురుషులతో వ్యవహరించీనట్లుగానే స్త్రీలతోగూడా అతను 
'సామాజికన్యాయాన్ని అనుసరించి ఆదరంతోనూ, విర్తక్ష్యంతోనూ వ్యవహరించే 
వాడు కాని స్రీలనుమాత్రం (ప్రక్యేకం నమ్మేవాడు కాదు. కాని ఈ సోమా ఎంత 

మంచిన్వభావం గలది, ఎన్నిబాధలు పడుతోంది, ఆమెలో కపటంలేదు ఆని అతనికి 

ఆనిపించింది. 

రోడ్డుమీద మిలమిలలాడే వెన్నెల వ్యాపించింది. ధనపింగ్ కొంచెంసేపు 

తన లారీచుట్టూ (పదకిణచేస్తూ వుండిపోయాడు. తర్వాత రోడ్డుపక్కనవున్న 

దిబ్బమీదకెక్కీ దిండపైన కూర్చున్నాడు. సర్మని మోతచేస్తూ చల్లటిగాలి 

వీస్తోంది. అతను ముడుచుకువి కూర్చుని రోడ్డుమీద ర్మాత్రి ఎలా గడపాలా అనే 

విషయంగురించి ఆలోచించడం మొదలుపెటాడు. అతవి మనసు జీవితంలో గడిచి 

పోయినవిషయాలవై పు మళ్లింది. మొదట్లో చళివిగురించి వట్టించుకోలేదు. చలి 
వలన రోమాలు విక్కబొడుచుకోవడం మొదలుపెస్రేనరికి లారీలో! వెళ్ళి కూర్చుం 

దామనుకున్నాడు. ఆకలిగూడా వేస్తున్నట్లుగా అనిపించింది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 

ఆతనూ. కర్మూ, వీళ్ళిద్దరే ఏమీ తినలేకపోయారు. కాస్సేపు ఆకలిని మర్చిపోవ 
డానికి ప్రయత్నం చేయసాగాడు. తన సీటు క్రిందనుంచి కంబళి బయటకుతీసి కప్పు 

కుని సీటుమీద కూర్చున్నాడు. మనసును మరిపించడంకోనం కర్మూ పాడు 

తుండగా విన్నపాటని గు ర్తుకుతెచ్చుకువి కూవీరాగం తీయటం మొదలు పెట్టాడు. 
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ఆపాట ఎవరో సుందరి విరహాలాపన = ఓ పరదేశీ నీవే నా మనసు అనే 

తలుపు గొళ్ళాన్ని తెరిచావు. నీ మనసుతో నా మనసు కలిపింది. పరదేశీ! నా కళ్ళు 
సగం వయసువరకళ నీకళ్ళని చూడాలని వేచివున్నాయి. మిగిలినవయసంతా నా 
కళ్ళు నీ కళ్ళని చూసేందుకు వర్షిస్తాయి. ఓ పరడేశీ, (శ్రావణమాసంలో భూమి, 

ఆకాశంగూడా నీటిధారలతో విండిపోతాయి, నేను నీకోసం ఎదురుచూస్తూ, ఆరు 

బయట సుంచుని, ఆ వర్షం తలమీద పడుతున్నా ఆనందంగా సహిస్తాను. నువ్వు 

బయట ఎందుకు నుంచున్నావని మా ఆత్తగారు అడ్తగించి అ" గినప్పుడుమా తం 

నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఓ పరదేశీ శీతాకాలపు బుతుషులో చలి ఆనే బాణాల 

వలన తూట్లుపడటంచేత బీడ్ చెటు సెకం తలలువంచి నర్ సర్మవి మోతచేస్తూ 

దుఃఖిస్తూ వుంటాయి. అప్పుడుకూడా నీకోసం ఎదురుచూస్తూ దారిలో సంతోషంగా 

నిలబిడతాను. ఎప్పుడై శే మా అత్తగారు, దియట ఎందుకు నిలదిడ్డావు 7 లోపలకు 

వచ్చి దుప్పటి కప్పుకుని కూర్చో ఆని అంటుందో ఆప్పుడే నాకు శూలం గుచ్చు 
కున్నంత బాధ కలుగుతుంది. 

ధనపింగ్ ఊహించసాగాడు. అమాయకురాలైన సోమా వానలోనూ, చలి 

లోనూ విరీకిస్తోంది. తను పరదేశి. పాట ఆతనికోనం నిజంగా పాడుతున్నట్లుంది. 

అతవిహృదయంలో పాటభావం లోతుగా నాటుకుపోయింది. ఇక పాడలేక 

పోయాడు. మౌనంగా వుండిపోయాడు. ఒకసారి మళ్లీ సాయంకాలపు సంఘటన 

అతవి కళ్ళముందు నజీవరూపాన్ని ధరించింది. ఆమెమాబలు ఆతనిచెవుల్లో మారు 

(మోగాయి. ఒకమాటు పెది నిట్లూర్చువిడిచి తను ఆలోచించడం మొదలు 

పెట్టాడు. ఉదయం ఆమె నీళ్ళకోసం బావిదగ్గరకు వచ్చినప్పుడే దుళ్ళీ ఆమెను 

కలుసుకోగలుగుతాడు. ధనపింగ్ ఆలోచన ఊహోాగాసంనుంచి కొంచం తొలగి 

పోగానే ఆకలి బాగా ఎక్కువగా వున్నట్లు ఆనిపించింద. కాసని బంగాళాదుంపలు 

నిప్పులో కాల్చుకుని ఎందుకు తినగూడదు! ఆని అనుకున్నాడు. సమయంగూడా 

గడుస్తుంది. నెగ కాచుకోవడానికి నిప్పు దొరుకుతుం:. ఆ ఆలోచనరాగానే అతను 

లారీనుంచి కిందకు దిగాడు. వెన్నెలలో పుల్లలకోసం ఇటూ-ఆటూ చూసి వెతి 

కాడు. వెన్నెల తెల్లదనంలో కళ్ళని మిరమిట్లుగొలిపే కాంతి వుంది కావి స్పష్టత 

లేదు. ఆతను రోడ్తుపక్క_న రెమ్మలమీద, గడ్డిమీద తడిమిచూశాడు. అవి పచ్చిగా 
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మంచుతో తడిపినట్లుగా వున్నాయి. చీడ్ చెట్ల అడవిలో పుల్లలు దొరుకుతాయి కావి. 
ఆ అడివి దూరం. అక్కడిదాకా వెడితే ఎవరై నా వెనుకనుంచి దింగాళాదుంపల 

సంచులు ఎత్తుకుపోతే....? మంట వేనుకునేపయత్నం వదిలిపెట్టి ఆతను మళ్ళీ 
కంది? కప్పుకుని లారీలోకివచ్చి కూర్చున్నాడు. కర్మూవలన విషయం తెలుసుకువి 

ఒకవేళ వైజ్నాధ్ నుంచి ఏదైనా లారీ వెంటనే రావచ్చని ఆతని మనసులో ఆశగా 
వుంది. 

ధనపింగ్ ఆకలివి నంబాళించుకోలేక పోతున్నాడు. ఎప్పుడై తే సోమామ. 
గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెడుతాడో అప్పుడే ఆకలిగురించిన ఆలోచన 

పోతోంది. సోమా డిబ్బచాటుకి దిగీవెళ్ళిన కాలిబాటవై పు అకనిచూపులు మాటి 
మాటికి తిరుగుతున్నాయి. అతను ఆలోచించసాగాడు - న్నిద ఎలాగో రావడం. 

లేదు. ఒకసారి ఆమె ఇంటివరకు వెళ్ళివ సే ఎలా వుంటుంది ? వెళ్ళి పరాయి ఊరి 

నుంచివచ్చిన డై 9వరులా సహాయం ఆడగవచ్చు. ఏమీ దొరకకపోయినా ఫరవా 

లేదు. సోమాని చూపి రావచ్చు. వెంటనే అతనికి గురొచ్చింది; ఒకవేళ వై జ్నాధ్ 
నుంచి తెల్లారేలోపునే లారీవ స్తే సోమావి కలుసుకోవడం కష్టం. తను వస్తూ - 
వెడుతూ వుండేసమయంలో కలుసుకుంటూ వుండమని ఆమెతో చెప్పాలి. 

సోమాతో ఈమాట చెప్పడం చాలా అవసరంగా అనిపించింది. కానీ ఒక అను 

మానం వచ్చింది, ఒక వేళ వైజ్ నాధ్ మంచి లారీ ఇప్పుడే వచ్చే స్తే! ఇటువంటే 

పరిస్టితులలో రోడ్డుకు పక్క_నవున్న (గ్రామంలోకి వెళ్ళి సహాయంకోసం కేక వేయ 
డానికి డై 9వర్లకు సంకోచం వుండదు కాని ఆ సమయంలో మరో (పయోజనం 

వుండటంచేత ధనపింగ్ కు సంకోచించాల్సి వచ్చింది. 

ధనసింగ్ ఆ సంకోచాన్ని వదిలి కాలిబాటవై పు వెళ్లాడు. కొంతదూరంవెళ్ళ 

సోమా కాలిబాటమీద ఏడుస్తూ ఆతన్ని కలిసిన పాంతాన్ని చేరుకున్నాడు. ఇంకా 

కొంచం ముందుకు నడిచాడు. వెదురుగుబుకులు కనిపించాయి. తర్వాత అడ్డంగా - 

వంకరగా మూడుచూరులు, మట్టితో కట్టిన గోడలు కనిపించాయి. వీటిలో ఆమెది 

ఏ ఇల్లో ధనసింగ్కు తెలియదు. మొదటిచూరే అని సోమా చెప్పినమాట చటు 

కున గు రుకొచ్చింది. 
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ఎక్కడా ఏ వెలుతురూ కనిపించడం లేదు. పిడకలు కాలుతుండటంవలన, 

చీడ్ చెట్ల క[రల పొగవలన వచ్చే వాసన గాలిలో విండిపోయింది. మొక్కజొన్న 

రొళైలను బొగ్గులమీద కాలుస్తున్నటువంటి సువాసనగూడా వసోంది. అక్కడి 

వాళ్లు ఇంకా మేలుకు వేవున్నారు. ధనసింగ్కు ఊరట కలిగింది. 

మొదటిగుడి వెకు ముంగిలి వంకరటింకరగా రాళ్ళముక్క్లతో కట్టబడి 
వుంది. నాలుగువైపులా ఒత్తుగా పెరిగిన కంచె వుండి. ఆ ఆవరణలో చిన్న చిన్న 

మొక్కలున్నాయి. ధనసింగ్ భయం భయంగా ఆడుగులు వేస్తున్నాడు. ఇటువంటి 
పరిస్టితిలో ఎవరైనా మనుషులుగావి, కుక్కలుగాని చూస్తే దొంగ అమకునే 
(వమాదం వుంది. ఆతను దగ్గి చప్పుడు చేశాడు. 

వాకిలి తలుపు గడియవేసి వుంది. ధనవింగ్ ఆ తలుపును తట్టి “ఏమండీ, 

ఇంట్లోవాళ్ళు మేలుకు నేవున్నారా 1" అపి పిలిచాడు. 

“ఎవరు నాయనా' స్తీ కంఠం (పళ్నించింది. 

“పర దేశివి. బాటసారిని. దోవలో లారీ చెడిపోయింది.” 

“అయి వుండచ్చు నాయనా, ఇక్కడ ఏమీ సంతదుకాణాలు లేవు....” ఆ 

త్రీ సమాదానం చెపుతూవుంపే ఒక ముసలావిడగొంతు వినిపించింది, “వెళ్లు 

నాయనా వెళ్ళు! ఇక్కడ సృత్రవలు కొట్లు ఏమీ లేవు. ఇటువంటి బాటసారులని 

బాగా ఎరుగుదుము. దొంగతనం, దుర్మార్గం తప్ప రెండోపని లేదు. పొలంలో 

పంట, పళ్ళూ, కూరలు వదిలిపెట్టరు, ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని వగిలిపెట్టరు....” ముస 

లావిడకి దగ్గు వచ్చింది. 

నపింగ్ విరాశతో రెండు తలుపులకు మధ్యనున్న వాశీలోనుంచి లోపలి 

చీకటివైపు చూస్తున్నాడు. ఒక దర్వాజాలోంచి వెలుగు కవిపించింది. రెండవ 

క్షణంలో చేతిలో దీపం పట్టుకునివస్తూ సోమా కవిపించిండి. ధనసింగ్ హృదయం 

ఎగిరి గంతేసింది. కావి వెనుకనుంచి వినిపించిన కేకవలన సోమా అడుగులు ఆగి 
పోయాయి. బాగా కోపంగా, బిగ్గరగా రెండవస్రీ తిట్టింది = “వంటిల్లు వదిలిపెట్టి 
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నువ్వెక్క_డి కెడుతున్నావే దెయ్యమా పరాయి మొగాడివానన తగలగానే రొ 
ముక్కమీదకి కుక్క దూకినట్టుగా దూకివచ్చావు.' 

ఆ కేకవలన ఒక పిల్లాడు న్నిదలోనుంచి ఉలిక్కిపడి లేచి ఏడవడం మొదలు 
పెట్టాడు. 

“ఎవరొచ్చారో చూస్తున్నాను' సోమా సమాధానం చెప్పింది. 

“ఆ, నువ్వేగా ఇంట్లో అందరికన్నా పెద్దదానివి. పిగ్గులేవిదానివి, ఎక్కడి 
థొ ' (గజ తా అష త్, ళా, అ దావీవో నువ్వు! అయ్యో, చూడవే, ఎంత కష్టప పిల్లాడిని నిదపుచ్చాను. 

గోలచేపి లేపావు. కష్టం తెచ్చి పెట్టా వే నా [పాణానికి, నా పాలిట దుర్మార్లురాలు 

దాపురించింది. రెండో(పాణివి సుఖంగా వుండనివ్వదు. భగవంతుడే ఆర్థం చేసు 

కోవాలి ఈ రాక్షపిని.” 

సోమా తిరిగి ధనపింగ్ వై పు చూసింది. వెంటనే మౌనంగా తిరిగి వెళ్ళి 

పోయింది. మనలావిడ దగ్గుకూ ఏదో చెపుతూనేవుంది. కాని అదివివి ఆర్థం చేను 

కోవాలని ధనసింగ్ ఆలోచించనే లేదు. ఆతను తన మూర్భత్వంగురించి బాధపడి 

వెనక్కు తిరిగాడు. అనవసరంగా అమాయకురాలికి తిట్లు తినిపించాను అని అను 

కున్నాడు. 

ధనపింగ్ కంబళ్లీలో శరీరం దాచుకుని, మోకాళ్లు ముడుచుకువి లారీలో 

తన సీటుమీద పడుకున్నాడు. బయట వెన్నెలలో దట్టమైనపొగమంచు వ్యాపిస్తోంది. 

(ప్రకాశవంతమైన వెన్నెల పాలవలె తెల్లగా పొగమంచువలన మనకగా కనపడు 

తోంది. అతను మళ్ళీ అడేవిషయం ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. అక్కడికి 

వెళ్ళి ఎందుకు తెలివితక్కు_వపవి చేశాను... ఉదయం ఎలాగో సోమా నీళ్లు తీసుకు 

వెళ్ళడానికి వస్తుంది. రెండవవిషయం గుర్తుకొచ్చింది. ఒకవేళ కర్మూ వైజ్నార్ 

ఎవ్పుడో చేరివుంటాడు. భోజనంచేసి వాళ్ళు లారీ తీసుకుని దియలుదేరివుంటే, 

ఈపాటికి వస్తూనేవుంటారు. తొమ్మిది మెశ్ళే గదా: ఒక గంటలోగా రావచ్చు. లేక 
పోతే ఉదయం రావచ్చు. (పయాణీకలువుంచే తప్పకుండా ఈ వేళప్పుడే వసారు.... 

-మండీవై పు వెళ్ళేటప్పుడు సోమాను కలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆపచ్చా? బావి 
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ఇక్క_దేగదా వుంది; ఇంజనులో నీళ్లు పోసాను. కావి ఎంత పేపు అలా ఆపి వుండ 

గలను? పినిముషాలు ఆపగలను. దియల్లేరినచోటి - చేరేచోటగూడా గేటుదగ్గర 

"టైము వేసుకుంటారు. ఈ అమాయకురాలు ఎంత మంచిది | నిర్ణయులై న కసాయి 

వాళ్ల పంజాలో చిక్కుకువి కష్టపురోజులు గడుపుకోంది. ఆమెకు ఈ మనుషుల 

దగ్గర ఏముంది? నేను ఆమెకోనం ఏదై నా చేయడానికి పిద్ధంగా వున్నాను. నాకు 
మటుకు ఈ (పపంచంలో ఎవరున్నారు! ధనసింగ్కు దిడ్గర్ [గామంలోవున్న 

తన ఇల్లు గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ ఇల్లు పాడుపడిపోయిండి. పోలీసులు ఆ ఇంట్లో 

మంచి తనవాళ్శ్ళందర్నీ బయటకు గెంటేసి, ఇల్లు ఆక్రమించుకున్నారు. అదంతా 

ఆతవిమనసులో మెదిలింది. సోమా అ త్తవారింటివాళ్ళలాగా తన పెదతల్లి గూడా 

అతన్ని ఆప్యాయంగా చూసేదికాదు. కాని మగవాళ్ళకేముంది ? మగవాళ్ళకోనం 
విశాలమైన (ప్రపంచం వుంది. ప్రీమాతం స్వతంతించి ఏపనీ చేయలేదు. 

నిస్పహాయురాలు. స్రీ పురుషుని ఆధారంలేకుండా జీవించలేదు. నేను మగాణ్ణి కావా, 

వేను ఆమెకు ఆధారంగా వుంటాను అనుకున్నాడు. 

పొగమంచు బాగా దట్టంగా వ్యాపించింది. చలి బాగా ఎక్కువయింది. ధన 

పింగ్ శ్వాస మీటరు లోహప్పమూతమీద పడింది. లోహపుమూత మసక మసకగా 

అయింది. దియటకుచూ స్తే కళ్ళకుగూడా చలి తగులుతోంని. చల్లవి గాలి పీల్చడం 

పలన హృదయంలోపల వణుకు పుడుతోంది. ధనపింగ్ ముఖఎమీదకూడా కంబళి 

కప్పుకుని. కళ్లు మూసుకుని అవేవిషయంగురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు. 

తను పురుషుడు ఆవటంవలన, స్రీకి ఆధారంగా వుండాలన్న విషయంమీద అ కవికి 

తన పెళ్లి విషయం గుర్తుకొచ్చింది. పరిచితులై నవాళ్ళకి తను ఇంతవరకు (బ్రహ్మ 

చారిగానే వున్నాడనితెలి పే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆ జిల్లాలో గుణవంతుదైన 

ఒక వ్యక్తికి ఇంతవరకు పెళ్ళికాకుండావుండటం సాధారణమైన విషయం కాదు. 

ఒకవేళ మనిషిలో ఏదన్నా లోపం వుండటంవలనగావి, ఆవ్యక్తి దురదృష్టంవలన 

గావి ఆలా జరుగుళూవుంటుంది. పెళ్ళికోవం ధనసింగ్ కు ముఖ్యంగా వుత్సాహం 

లేదు, కాని అవివాహితుడుగా వుండటంవలన అప్పుడప్పుడూ మనసులో బాధ 

కలుగుతూవుండేది. అతను ధన్ పత్ రాయ్ భార్య మాటలను గు రుచేసుకుని మనసు 

చుంచి ఈ బాధను దూరంచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండేవాడు. ఏ పురుషుడై శే 
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ఇంట్లో భార్యవి సరిగా పోషించలేడో, అతవిభార్య సజ్జనురాలుగా వుండ లేదు.... 

'డై9వరు సలీలు నిజం చెపుతుండేవాడు - బంగారము, భార్య, ఆస్తి అనేవి అధి 
కారం వున్నవాళ్ళవే, ఇంకెవరివీ కావు, డై9వరుకు పెళ్ళివలన లాభమేముంది ? 
డె9వరుకు ఒక ఇల్లు అనేదేముంది ? 

ధనపింగ్కు దృఢ విశ్వాసం వుంది. త్రీ పకఠివత - సజ్జనురాలుగా వుండాలి. 

కాసి ప్రీలు పిల్లులలాగా దాక్కు_నివుండి పాలు, మాంసము దొంగతనంగా తింటూ 

పైకి చూడటానికి అమాయకంగా, విదావంగా వుంటారు. ధనవంతులైన స్త్రీలు 

తమ ఆనందంకోసం, వీదవాళ్లు తమ ఆశలు తీర్చుకోవటంకోనం ఇలా తయారవు 

తారు. తోట్ డై 9వక్ష్ష వలన రోజూ అతను ఇటువంటి వృ త్రాంతాలే వినేవాడు, 

కళ్లారా చూస్తూవుండేవాడుకూడా....మనసు కావాలనుకుంటే ఆడది దొరకదా? 

మళ్లీ ఆమెతో సంబంధం కలుపుకువి సంఘంలోవున్న గౌరవాన్ని ఎందుకు 
పోగొట్టుకోవాలి ? తనని తాను ఆగెవవప$ు చుకోవటంకన్నా ఇంకొకళ్ళని ఆగొరవం 

చేయడం మంచిది ! అన్నింటికన్నా పెద్దరహస్యం వుంది, పెళ్ళి చేసుకోవడావికి 

తన పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, వంశ వివరాలు, చెప్పాల్సిన అవసరం వుంది. అవన్నీ 

చెప్పి, తనని తను కించపరచుకుని, ఇతరులదృష్టిలో లోకువ కావడం ఆతనికి 

ఇష్టంలేదు. చాలా దూరంలోవున్న తన జన్మస్టానంతోబాటు ఆతను ఆ అవమా 
నాన్నిగూడా వదిలి వచ్చేశాడు. దాన్ని మళ్లీ ఎందుకు భరించాలి? 

కాని సోమాలో మోసంచేపేగుణం లేదు. ఆమె ఎంతమ్మాతం కపటం 

లేనిది. అమాయకురాలు. (ప్రపంచంలో ఆమెకు “నా” అన్నవాళ్లు ఎవరూ లేరు, 

ఈ విషయంలో ఆతను లోకువ అవుతాడేమోనన్న భయంలేదు. వీలున్నంతవరకు 

ఆమెను (పేమించడంలో ....కువికిపాట్లు రావడంతో ధనపింగ్ ఆలోచనలు కరిగి 
పోవడం మొదలుపెట్టాయి. నిద ఆనే పొగమంచులో సోమా ఆందం తేలుతూ 

కనిపించింది. దుఃఖంతో కొంగుతో కళ్ళను అద్దుకుంటోంది. తనచేతితో సోమా 

కన్నీళ్లు తుడుస్తున్నాడు. ఆమె నవ్వసాగింది....ఏమండీ: మీరు చాలా మంచివా 
రండి! “ఏమండీ ...ఏమండీ.... ఏమండోయ్, విద్రపోయారా ఏమిటి ? ఓ పరదేశీ జి 

మగతని(దలో వున్న ధనసింగ్ ఇది కలలోని కల్పితమా లేకపోతే. విజంగానే 
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.పెలుపా! ఏదో నిశ్చయించుకో బేక పోతున్నాడు. మళ్లీ ఆతనికి వివిపించింది. 

“ఏమండీ! ఓ పరడేశీ।; ఇటు చూడండి.” 

ధనసింగ్ కందిశిలోనుంచి తల దియటకు పెట్టి లారీ కిటికీ అద్దంలో నుంచి 

చూశాడు. నిజంగానే సోమా నిలబడివుంది. 

“ఏమండీ, నిద్రపోతున్నారా ?' ఆని సోమా కొంగు అంచున కట్టదిడి ఘుమ 
ఘునులాడ: తున్న ఒక పొట్లాన్ని ధనపింగ్ వైపు చాపింది, “ఏమండీ, మీరు అట్లా 

వచ్చారు, తిట్లు తిన్నారు. వీళ్లు రాక్షసులని నేను చెప్పేవెళ్ళాను గదా; తలుపు 

దగ్గరకువచ్చిన పర డేశివి, ఆతిథివి ఎవరై న ఆకలితో పంపిస్తారా? నేను రొెలు 

తీసుకొచ్చాను. గేదెను పితికి లేవగానే దూడ తాడును గుంజనుంచి వూడతీపి వది 

లాను. ఎందుకం కే దాన్ని వెతకడానికి ఎలాగో నన్ను పంపిసారు అన్న దామె. 

ధనపింగ్ సోమావైపు చూస్తూవుండిపోయాడు. చేతిని ముందుకు జాపి 
ఆమె భుజంమీదవేళాడు. సోమా ఈ స్పర్శవలన, చలికి కొంకరలు పోయే వీస్నమీద 
నీటిధారలు పడినట్లుగా ముడుచుపపోయింది. ఆమె దిట్టలు మంమవలన తడిసి 

పోవటం ధనపింగ్ చూశాడు. లారీ తలుపు తెరచి నెమ్మదిగా “మంచులో నుంచు 

న్నావు, లోపలికిరా' అన్నాడు. 

“ఇక వెడతాను. అయ్యో! చచ్చాను. ఆ దూడనిగూడా వెతికిచూడాలి” 

సోమా ముడుచుకువి సమాధానం చెప్పించ. 

“వద్దు, ఒక నిముషం కూర్చుందుపు రా' ధనపింగ్ కోపంతో అన్నాడు. 

“కాదు, ఇక వెళ్ళనీయండి” సోమా అడ గులు లారీవై పు ముందుకు 

వెళ్ళాయి. వెనక్కి తగ్గడానికి సంకోచిస్తూ తొటుపాటు పడ్డాయి. 

“నామీద ఒట్టు" ధనపింగ్ పట్టుపట్టాడు. 

సోమా హృదయం కరిగిపోయింది. “అయ్యో, ఒట్టుఎందుకు పెడుతున్నా 

రండీ! భగవంతుడు మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలి. మీరు చాలా మంచివారండి.” 

భఛనపింగ్ ను ఒబ్బునుంచి కాపాడటానికి ఆశీర్వదించడం కోసం సోమా చెయ్యి 

ధనసింగ్ తలవైప్ప జరిగింది. 
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ధనపింగ్ సోమావి లారీలో తనపక్క న కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఆమెకు 

నగం కంబళి కిస్పటం మొదలు పెట్టాడు. సోమా గాబిరాపడింది. ఆమె ఒదిగి. 

కూర్చుంటూ వారించింది “వద్దు, నాకు దలివేయడం లేదు....మీరే కందళిఅంతా 

కప్పుకోండి' ఆంది, 

ధనసింగ్ ఒప్పుకోలేదు. తనచేతిని సోమా వీపుమీద వేశాడు. సోమా 

మంచుతో తడిపిన బట్టలలో ముడుచుకు పోతోంది. కాని ఆమెకు ధనసింగ్కు 

దగరగా వుండటం అంతకన్నా ఎక్కువ గగుర్పాటు కళగించింది. 
(a) 

“వద్దండి, ఇలావద్దు' అవీ ఆమె అన్నది కాని |పయత్నం చేసినాకూడా 

ధనపింగ్ నుంచీ దూరంగా జరకగలేక పోయింది. 

“సోమా | ఒకమాట చెపుతాను వింటావా ?' ఛనసింగ్ ఆమెను రహస్యంగా 

అకరీగాడు. 

“ఏమిటండీ ?' 

“నేను చెప్పినట్లు చేస్తావా ఇ 

“మీరు చాలా మంచివారండి. చెప్పండి." 

"నాతో వచ్చేస్తావా ఫ్" 

సోమా మొదట మొౌనంగావుండిపోయింది. ధనపింగ్ అద్మప్రశ్న మళ్ళీ 

అడగగానే ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. ధనసింగ్ హృదయం మొద్దుబారి 
(n) 

పోయింది. అతను సోమా దగ్గరకు వంగి బాధగా ఆడిగాడు “కోపం వచ్చిందా? 

ఎందుకు 1?" 

సోమా సీరకొంగుతో కిళ్ళు తుడుచుకుంటూ బొంగురుపోయిన గొంతుతో 

“ఏమండీ, మీరు చాలామంచివారండి. నా ప్రాణాలు రక్షించారు. నేను ఎక్కడకు 

వెళ్ళగలను? ఇక్కడే చచ్చిపోతాను, భగవంతుడు నన్ను తొందరగా తీసుకుపోతే 

బాగుంటుంది.” అన్నది. 

సోమా ఏడుపు ఆపుకువి వెక్కటం మొదలు పెట్టింది. ధనసింగ్ తన తల 

పాగా అంచుకో ఆమెకన్నీళ్లు తుడిచాడు. సోమా కన్నీళ్ల ఆగటంలేదు. ఆమె. 
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ధనపింగ్ దగ్గరనుంచి పక్కకు జరిగి కూర్చోవాలన్నమాట మరచిపోయింది. 

అత్తవారింటి కాఠిన్యం, నిర్ణయత, శరణు ఆమెను ధనపింగ్ నీడలోకి 

తో స్తున్నాయి. 

“ఏడవకు సోమా. నామీద ఒట్టు! నీ విరోధులు ఏడవాలి.... ఏడ్చేటట్ల యితే 
నన్ను తిన్న 'క్లే' అనీ ధనపింగ్ ఆమె తలను తన విశాలమైన వక్షస్థలంచవై పు 

లాక్కు న్నాడు. ఒట్లు పెట్టాడని భయంవలన గొంతులో పొంగి వైకివచ్చే ఏడు 

పును, కన్నీళ్ళవి, సోమా "లోలోపల ఆణదుకుంది. ఆమె శరీరం | శిధిలమైపోయి 

ధనసింగ్ చేతుల్లోకి వచ్చేసిండి. ధనపింగ్ గట్టిగా ఊపిరిపీల్చి సోమాని తనరక్షణ 

అనే కౌగిల్లో బంధించాడు. అడి తెలుసుకున్న తర్వాత సోమా కౌగిలినుంచి విడి 

వడటావికి అటూ ఇటూ కదిలింది. “వద్దండి, ఇలా వద్దండీ' ఆంది కాని ఆడ్డుచెప్పి 

వారించలేకపోయింది. కొంచంసేపు వాళ్ళిద్దరూ ఆలానే కూర్చుండిపోయారు. 

కొంత సేపటి తరా ర్వాత సోమా ధనపీంగ్ గ్ చేతుల్లోనుంచి విడిపించుకుంటూ 

“ఏమండీ, ఇక వెడతాను' ఆస్ చెప్పి లేచి నిలబడింది, ధనపింగ్ ఆమెకు చేయూక 

నిచ్చి లారీనుంచి దంపాడు. కాలిబాటవరకూ ఆమెకో కలిసి నడిచాడు. సోమా 

డిద్నిపైకి ఎక్కగానే థ్రనసింగ్. - క్షీణించిన స్వరంతో “ఆయితే ఉదయం నీళ్లు 

తీసుకు వెళ్ళడాసికీ బావిచగ్గవ కు పినావుకిదూ 1 అవి ఆడిగాడు. 

సోమా తలతిప్పి హోమీ ఇచ్చింది 
క్ 

ధనపింగ్ మళ్ళీ కందిళిచుట్టుకుని లారీలో కూర్చుండిపోయాడు. కాస్సే 

పజికి గుర్తుకు రాగా అతను నెన్ముది = నెమ్మదిగా మొక్కజొన్న రొశ్రైలు, బెల్లం 

తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ పొగమంచుతోనూ, చలిగాలితోనూ కలసిన వెన్నెలలో పెద్ద - 
పెద్ద కళంకాలవలె కనిపించే చెట్లవైపు. పర్వతాలవైపు దృష్టిసారించి ఆలోచించ 

సాగాడు. వె వ్ నాల్ నుంచి సహాయంకోసం లారీవస్తుందా రాదా అన్న విషయం 

గురించి ఆతనికి బాధలేదు. లారీ ఇప్పుడు రాకపోవటమే మంచిదని అఆవిపిసో:ది. 

కువికిపాటు రావడంలేదు. మాటిమాటికి గడచిపోయిన ఆనాటి సాయంకాలపు 

సంఘటన మనసులో మెదులుతోంది. సోమాకు నహాయంచేయడంవలన, ఆమెను 

(వేమించడంవలననే తన జీవితాని కంతటికీ సార్ధకత లభిస్తుందని అనిపిస్తోంది. 
M—3 
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సోమా తనకోసమే పుట్టింది, తవకోనమే ఎదురుచూసోంది. భగవంతుని కోరిక 

మనకు తెలియని దారులంట నఫలమవుతుండి. 

ధనపింగ్ ఆలోచించసాగాడు. సోమా తనకోసమే పుట్టింది... ప్రపంచంలో 

ఎవరై కే తనకోసం పుట్టివుంటారో, పురుషుడు ఆస్రీనే _పేమిస్తాడు. ఆప్రీకోనమే 

తన జీవితాన్ని ఆర్చించాలని వాంఛిస్తాడు. ఎవరై తే దానివి గుర్తిసారో, ఇచే 
పురుషుని దృష్టిలో త్రీ పేమ. గడచిపోయిన స్మృతులలో ధన్పత్ రాయ్ భార్య, 

హోషియార్పుర్లో ఉస్తాద్ మజహర్ స్నేహితురాలైన వేశ్య, గులాటో, అతవి 
మనసులో ఎంత అసహ్యం కలిగించారో, దానికి (పతీకారంగా కపటంలేవి, 

ఆమాయకత్వంతో నిండిన సోమాను తన జీవితపు సర్వస్వంగా అనుకుంటున్నాడు. 

వెన్నెలలో పొగమంచు, గాలి బాగా దట్టంగా వ్యాపించాయి. పొగమంచు 

(ప్రకాశం మాసిపోయి అందులో తెల్లదనం వచ్చింది. ధనపింగ్ కళ్ళు తెరిచే 

వున్నాయి. కాని అతను ఆ మార్పుని గురించి పట్టించుకో లేదు. దూరాన మోటారు 

గురుమనే శబ్దంవిని అటుకేపి చూశాడు. వెనుక మార్గంమీద, దూరంగావున్న 
కొండలమీద బంగళాల వెనుక దాగుతూ, మళ్ళీ కనిపిస్తూవుండే విప్పుగోళాల 

మాదిరిగావున్న దీపాలు కనిపించాయి. ఇది మండీ నుంచి ఉదయం నాలుగు 

గంటలకు వెశ్ళేబండి. ధనపింగ్ ఆలోచించాడు, కంపెనీ వై జ్ నార్ నుంచి మండీ 

ఫోను చేపిపుంశే, ఇదేదిండి తన లారీని వెనుక తగిలించుకుని తీసుకు వెడుకుంది. 

కాసి సోమా ఇంకారాలేదు, 

వెనుకనుంచివచ్చే మోటరు కాంతి ధనపింగ్ లారీమీద వచ్చిపడింది. 
మోటారు దగ్గరకు వచ్చి ఆగింది. వై జ్ నార నుంచి ఫోను ఆయితే వచ్చింది కావి 

ఇంకా చీకటిగావుంది. ఇదేమో (పయాణీకుల బిండి, బరువు ఎక్కువ ఆవుతుంది. 

గంట తర్వాత సామానులు తీసుకువెళ్ళేలారీ వచ్చి దావివి లాక్కెళుతుంది, అవి 

డై వరు | (చెప్పాడు, ధనపింగ్కు సంతోషం కలిగింది. ఆంతలోపల సోమా 

వస్తుందా, రాదా! అవి ఆలోచించసాగాడు. పొంమంచులోనుంచి వెన్నెల పచ్చ 

దనం వేరయి తెల్లదనం వచ్చేసింది. మంచువిందువులు రాలుతున్నాయి. ధనపింగ్ 

దృష్టి రాతి దిద్బివై పు కాలిబాట మీదచేవుంది. ఒకవేళ సోమా ఆలస్యంగా 
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రావచ్చునని అతనికీ మనసులో అమమానంగావుంది. ఆతవికి తొందరగా తెల్ల 

వారుతున్నట్లుగా అవిపిసోంది. 

చలి పలచదిడుతోంది. సోమా తలక్రిందులుగా వున్నకుండ నెత్తిన పెట్టు 

కుని కాలిబాట మీదనుంచి దిగుతూ కనిపించింది. ధనసింగ్ లారీనుంచి ఒక్కు 

'మ్మడిన దూకాడు. సోమా దగ్గరకు వెళ్ళి “వచ్చావా।' ఆని ఆమె కళ్ళల్లోకి చూశాడు. 

ఇప్పుడు సోమా కళ్ళు నీళ్లు కలసిన పచ్చిపాలవంటి నీలంగూలా కాకుండా గులా 

వీలావుండి కొంచం ఉబ్బివున్నాయి. రాత్రంతా నిద్రలేమి, ఏడుపు వాటి లో (పస్ఫుట 

మవుతున్నాయి. ఆమె ధనపింగ్ వైపు చూసి మౌనంగా వుండిపోయింది. పెద్ద 

పెద్ద జరీపూసలనంటి రెండు కన్నీటిబొట్లు ఆమె కనుకొలుకుల్లో నిలిచాయి, ఆమె 

ఆగలేదు. రో డ్తుదాటి బావివై పు నడుస్తూ వెళ్ళిపోయింది. ధనసింగ్ ఆమెని ఆపి 

“నాతోవస్తావా 1” ఆవి అడిగాడు. 

సోమా కళ్ళనుంచి కన్నీళ్ళు (ప్రవహించాయి. “నాకు ఇక్కడే చావాల్సి 
పుంది. నేను మీకోనం చూస్తూవుంటాను. మీరు అప్పుడప్పుడు వస్తూ వుండండి, 
మీరు చాలా మంచివారండి.' ఆంది. 

ధనసింగ్ ఇంకేమీ చెప్పలేకపోయాడు. సోమా కొంగుతో కన్నీళ్లు తుడుచు 
కుంటూ బావివై పు వెళ్ళిపోయింది. ధనపింగ్ అటువైపు అడుగులు వేశాడు. 
అంతలో మళ్లీ దూరంగా మోటారు వెలుతురు కవిపించింది. ఒకదాని వెనుక 
ఒకటిగా మూడు మోటార్లు వస్తున్నాయి. ధనపింగ్ లారీ దగ్గరే ఆగిపోయాడు. 

ఒక థాళీ మోటరు ధనసింగ్ లారీ దగ్గరకు వచ్చి ఆగింది. సర్దార్ బైసా 

భాసింగ్ ఆ మోటారుకు డై వరు. అతను వచ్చి “ఏమయింది? ఎలాజరిగింది ?' 

ఆని అడిగి ధనసింగ్ లారీని తిడుతూ తన బండిలోనుంచి ఇనుపగొలుసులు 

తీసాడు. తరువాత ధనసింగ్ లారీని తన బండివెనుక కట్టాడు. ధనసింగ్ వి మెళు 

కువగా వుండమని చెప్పి దానిని లాగుతూ తీసుకు వెళ్ళాడు. 

ధనపింగ్ మాటిమాటికి నూతివైపు చూస్తున్నాడు. తూర్పువైపున ఉద మించే 

సూర్యుని మొదటి కిరణాలు కొండకనుమలో వ్యాపించిన మంచుతెరను భేదిస్తు 
న్నాయి. అతనికి తలమీద కుండపెట్టుకుని, కాలిబాటమీదకు తిరిగి వెడుతున్న 
సోమా సీడకూడా కనిపించింది. కాని బై సాఖాసింగ్ లారీ అతని లాకీఏ లాగుతూ 

తీసుకు వెడుతోంది. 
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ఇంతవరకు సోమా జీవితం ఎలాగడుస్తూ వవ్చిందో, ఇప్పుడు అలానే 
గడుస్తోంది కాని ఆమె (ప్రవ ర్రనలో మార్చు వచ్చింది. ఇప్పుడామె ఎదురు వచ్చిన 

దానిని ఆలోచించకుండా పకువులా సహిస్తూ పోవటంలేదు. తన దుఃభావ్ని గురించి, 

బాధల్ని గురించి ఆలోచించే వళ్ల వరున్నారు అనే భావన ఆమె దుఃథావ్ని రెట్టింపు 

చేయడం మొదలు పెట్టింం. తనని ఆదుకునేవాళ్ళు వున్నప్పుడు ముందునుంచి 
వచ్చే దెబ్బలను ఎదుర్కునే ఛె ధైర్యాన్ని ఎలాగై కే పొంమతారో, ఆలా ఆమెకు 

కూడా ధైర్యం వచ్చింది. అందుచేత వాధల్ని ఇక నహించవల్చుకోలేదు. 

ధనసింగ్ సోమావి తనతో వచ్చేయమని దిరివంతం చేశాడు. సోమా 

అందుకు అంగీకరించలేదు. అలాచేయటం మంచిదికాదని ఆమె నిరాకరించింది. 

కాని ధనసింగ్ మాట ఆమెకు పెద్ద ఆధారం అయింది. ఈమాట ఆమె బాధల్లో 

సహాయంగా వుంటుందని ఆమె అనుకుంది. 

సోమా ఇల్లు దారిపక్క నే దగ్గరలో వుంది. ఆమెకు ఎస్పుడై నా బిస్పుల 

శబ్దం వినపడినప్పుడు, రోడ్డుమీదకు వచ్చి ధనసింగ్ ను గు ర్రించశానికీ | పయత్నిం 
చేది. కౌని ఆ "మంచిమనిషి" కనిపించేవాడుకాదు. దురా న్నార్గులైన డై కవి 

పించేవాళ్లు దాదాపు దై వర్శంతా దుర్మార్షుణగా నే పతకాలు. ఆమె కం 

చూసి కళ్ళతోనో, 'పెదవు లతోనో, అసభ్యతను సూచించే సెగలు చేసేవారు. 

ఈలవేసేవారు. సోమాకు ఎప్పుడై నా క్షణం కూర్చునే తీరువిడి దొరికిజే = “నేను 

అంగీకరించక పోవడంవలన ఆతను చెడుగా తలచాడేమో, మళ్లీ రానేలేదు అని 

ఆలోచించడం మొదలు పె'పేది. 

అత్తగారు సోమాను ఒక బు'పైడు మొక్కజొన్నలు చెరిగి పిండిమిల్లుకు 

వెళ్లి పిండీపట్టించి తీసుకురమ్మని చెప్పింది. పర్వత (ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కు వగా 

కురుస్తూ వుండటంచేత ఇంటిచూరులు ఏటవాలుగా వుంటాయి. ఏటవాలుగావున్న 

చూరు క్రింద తరచుగా ఒకవై పున ఎత్తెన దుంగలువేసి వాటిమీద చీడ్ చెక్కతో 
చేసిన వెడల్పాటి దిల్లి నువేస్తారు. ఈ ఎత్తుదిల్ల మీద ఇంట్లోవి ధాన్యం, ఇతర 
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సామానులు, వుంచుతారు. సోమా ఆ దిల్లి మీదే కూర్చుని చేటతో జొన్నలు చెరుగు 

తోంది. అత్తగారు తన ముసలి శరీరానికి కొంచం విశాంతి ఇవ్వడంకోనరం 

(కింద చాపపరుచుకుని పడుకుంది. చాటలో జొన్నగింజల ఖటఖటమనే శబ్దం, 

చేటతో చెరగడంవలన వచ్చే విసురు నియమబద్ధంగా శబ్దంచే స్తున్నాయి. ఈ 

సంగీతంవలన సోమా అ _త్త గారికి విదవచ్చింది. యట “ఏదో పవిమీద దయ 

టకు వెళ్ళారు. అత్తగారికి సి దపట్టడం చూసి పెద్దకోడలు, రెండవకోడలు కాస్సేపు 

పక్క ఇంట్లో కూర్చునివద్దామని వెళ్లి పోయారు. పెద్దకోడలు వెడుతూ వెడుతూ, 

జొన్నలు చెరిగిన తర్వాతే నాజగుకుట్లు కుట్ట సప. తన బొంత, సూకి = దారం 

సోమా ఎదుటపెట్టి వెళ్లి ౦డ్, 

సోమా ఆలోచించింది, పిండిమరనుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి ఆలవ్యమవు 
తుం. “పెద్దది” కోప్పడుతుంది. ఈ ఆలోచన రావడంవలన ఆమె జొన్నలు 

చెరిగి బొంతని కొట్టడం మొడదిలుపెట్టింది. ఈ నెపంమీద కొంచంసేపు కూర్చో 
వచ్చుగూడా. తరువాత పాతికశేర్ణ జొన్నలతో నిండిన బుట్ట నెత్తిన పెట్టుకువి 
కోనలో ఒకటింబావు మైలు పగుడు = దిగుడులమీన వెళ్లి రావాలి. ఇలా ఎకాంతంగా 

కూర్చోవడం సంభవి_పే ఆమెకు చాలా సంతోషం కలాగుతుంది. కూర్చుని ఆమె 
పర దేశడై ౩వరుగురించి ఆలో చిస్తూవుండేఏ. అలా ఎనిమిదిరోజులు గడచపోయాయి 

కావి ఆతను మళ్లీ రాలేదు. 

సోమా మామగారిన సగ్గు వినపడటింవలన ముసలాయన వచ్చాడని అర్థం 

చేసుకుంది, ముసలావిడ పడుకునివుండగా చూసి, ఆయన ఇంట్లో ఎవ్వరూలేకని 

అనుకుని గొణగడం మొదలు పెట్టాడు__“అందరికీ చావువచ్చినట్లుగావుంది. 

కుక్క_లుగాని పిల్లుబుగా ని మారకుండా వుండటానికి తలుపు గడి వేయాలన్న జ్ఞానం- 

ఇంతమా తఎగూడా లేదు. సోమాకి చెక్కముక్కులమోత వివిపించింద. ముస 

లాయన పొయ్యిలోనుంచి పిడకలనిప్పు తీసుకుని చిలుముగొట్టం నింపుకున్నాడు. 

హంక్కా తీసుకువెళ్ళి వాకిట్లో ఇంటిగోడవారగా తయారుచేసిన మట్టిఅరుగుమీద 
కూర్చుని పొగపీల్చడం మొదలు పెట్టాడు. 

“కేపాూర్ మియా. నమస్కారం” సోమా వాకిట్లోవి కేకవిన్నది. 

సోమా మామగారు సమాధానం ఇచ్చారు._'నమస్కారం షాహుకారు 
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గారూ! రండి కూర్చోండి....ఏయ్ ఎవరన్నావున్నారా లేకపోకే అందరూ. 

చచ్చారా ! మనషాహూకారుగారికీ కూర్చోవడానికి మోడా ఇవ్వు !' 

మన్నూసాహ్ వయసులో సోమా మామగారికన్నా రెండు మూడు 

సంవత్సరాలు చిన్నవాడే ఆయుంటాడు, కోడళ్ళు ఆయన వచ్చినప్పుడు ముసుగు 

వేసుకుంటారు. మామగారు కేక వేయడంవలన సోమా తలమీద కొంగులాక్కుని 
లేవబోయింది. అంకలో |క్రిందనుంచి ఆ త్తగారి మాటలు వినిపించాయి. ఆ త్తగారు 

మన్నూసాహ్ పేరువివి నిద్రలేచింది. అతిధిని లోపలికే పిలిచింది. 

షాహుకారుగారు మునలావిడ పిలుపువిని లోపలకు వచ్చారు. “మియాణీ 
నమస్కారం" అని ఆయన కుశల(పశ్నలు ఆడగటం మొదలుపెట్టారు. మామ 

గారుకూడా హుక్కా_తీసుకుని లోపలికి వచ్చేశారు. కేహర్ షాహూకారుగారి జాతివి 

దృష్టిలో పెట్టుకుని హుక్కానుంచి వానపు గొట్టాన్ని తీసేశాడు. హుక్కా_వి 

షాహుకారుగారివై పు తోశాడు “తీసుకోండి షాహుకారుగారూ, తాగండి, చాలా 

బాగావస్తోంది. సొంతపౌలం పొగాకు.” అన్నాడు శేహర్. 

మన్నూ షాహుకారు అనేకచోట్ల నుంచి నెయ్యి - ధాన్యం సమకూర్చుకుని 
వ్యాపారం చేస్తూవుండే వాడు. డబ్బు ఇచ్చి = పుచ్చుకోవడంకూడా చేస్తుండేవాడు. 

కేహర్ సింగ్ ఇంటబ్లోనుంచిగూడా నెయ్యి తీసుకు వెళ్ళేవాడు. కేహర్ ఆతవివద్ద 
మంచి మూడువందల రూపాయలు వడ్తీమీద అప్పు తీసుకున్నాడు. మన్నూ అప్పు 

డప్పుడూ వచ్చి వడ్డీకి బదులుగా నెయ్యితీసుకువెడుతూ వుండేవాడు. పెద్దకోడలూ, 
'రెండవకోడలూ మన్నూ అంటే మండిపడేవాళ్లు. వెనుకనుంచి ఆయన్ని తిడుతూ 

వుం డేవాళ్లు కూడా. షాహుకారు కారణంగా వాళ్ళు పాలు నామమా(తంగానే 

తాగుతూవుండేవాళ్ళు. పాలు అన్నీ తోడుబెట్టి నెయ్యికయారు చేయడానికి దాచటం 
జరిగేది. ఇంట్లోవాళ్ళకి (త్రాగటానికి కేవలం వజ్జిగే మిగిలేవి. మన్నూ నెయ్యి 
తీసుకు వెశ్ళేటప్పుడు కేహర్కు ఉపకారం చేయడంకోసమేగాని, తన స్వలాభంకోనం 

ఎంతమాత్రం కాదన్నట్లుగా తీయ్యటి కబుర్లు చేప్పి వెళ్ళే వాడు. 

ముసలావిడ మోడా వెతుకుతూవుండగా చూపి మన్నూ ఆ ఆడంవిరం 

కోసం ఆమె పెద ఆపద నె తిన తెచ్చిపెటుకున్నట్లుగా పెకి అన్నాడు. నిరాడం. 
ఆ అతి అ అ కుమా 
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దిరంగా ఇంట్లో అలికిన నేలమీద కూర్చుంటూ“అరే, మవ్వు ఎందుకు తంటాలు 

పడుతున్నావు ఇంటి యజమానురాలా కోడళ్లు ఎక్కడవున్నారు ? పిల్లి లంతా 

కులాసాగా వున్నారుగా ! చిన్నది ఎక్కడవుంది ?' అనడిగాడు. 

“ఎక్కడికో చచ్చాయి ఆ దెయ్యాలు ముసలావిడ రెండుచేతులూ తిప్పుతూ 

నమాధానం చెప్పింది. "నాకు కణంగూడా విశ్రాంతి దొరకదు. చిన్నదాని కేమో 

పిడికెడు జొన్నలు పిండి పట్టించుకురమ్మని చెప్పాను. ఆ బుట్టలోచూడు సాయం 

కాలానికి చిటికెడు పిండిగూడాలేదు. కొంచం నిద్రపట్టింది. అంతే ఇద్దరూ పక్కిం౦ 

టికి వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ దీపాలువెలిగి ప్తేగాని తిరిగిరారు." 

“షాహుకారు అన్నా, ఏం చేస్తాం చూ స్తున్నావుగదా ఎటువంటికాలం 

వచ్చిందో 1" కేహర్ షాహుకాదు రావడంలోని ఉదేకం వూహించి క్షమార్చణలా 

అడిగాడు “ఈ సారికిమా తం వర్తీకోసరం ఆగాల్సి వస్తుంది." 

“చూ స్తున్నావా వదినా, అయ్యగారి మాటలు । వడ్డీ మాట ఇప్పుడు ఏ దుర్మా 

రుడు తెచ్చాడు; మన్నూ హుక్కాని కేహర్కు తిరిగి ఇస్తూ మునలావిడతో 
అన్నాడు. “మిమ్మల్నికలిసి చాలారోజాలయింది కదా అని నేను ఇలావచ్చాను. 

పిల్లలు కులాసా ఆని అడిగి వెడదామని వచ్చాను. నా పిల్లలలాంటి వాళ్ళేగదా | 

పీకూ తెలుసు. ఏం వదినా :' 

“షాహుకారుగారూ అంతా మీదయ,” మునలావిడ సమాధానం చెప్పింది. 

“ఈ రై తుమెడ ఎప్పుడూకూడా షాహుకారుగారిచేకుల్లోనే వుంది. మాకుమాతం 

షాహుకారుగారూ । మీరే పవమేళ్వరు డంతటివారు,' 

“కొంచంగూడా మిగల్లేదా?' మన్నూ అడిగాడు, “లగ్గాల రోజులుగదా, 

అణా రెండణాలు పియంగానే వెడుతున్నాయి. నేనుమాతం అయ్యగారి, దగ్గర 

నుంచి ఎప్పుడూ (పియంలోనే తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మీకు రెండుపై నలు 

మిగులుతాయికదా అని. నీకు తెలుసుకవమ్మా, మోకాళ్లు మాతం పొట్టవై పే వంగు 

తాయి, ఏం!” 

“ఎక్కడ మిగులుతుంది షాహూకారుగారూ!' మునబావిడ విధికి లోబిడి. 

చేతులు చాపి చెప్పింది, “భగవంతుడు మీకు మేలుచేస్తాడు. పిల్లలుగలవాళ్ళ ఇల్లు. 
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ఎప్పుడై నా రెండు- రెండున్నర పేర్లు అయితే అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఎక్కువ 

పాలిచ్చే గేదేమో ఎండిపోతోంది. ఏమీ రావడంలేదు.” 

మన్నూ హుక్కానుంచి దమ్ములాగి హుక్కాని కేహర్కు తిరిగి ఇస్తూ 
అన్నాడు-“అసలై న మంచిపొగాకు, చాలు నువ్వు తాగు. ఆది సరే, మురళీమాట 

విన్నావా!' అని రహస్యం చెపుతున్నట్లుగా అన్నాడు, 

“ఆ, పిల్ల పెళ్ళి చేస్తున్నాడుటగదా । పిల్లాడు బాగా వయను విండినవాడని, 

మూడవ పెళ్ళివాడవి విన్నాను" అని కేహర్ పొగవలన దగ్గి హుక్కావి షాహు 

కారువె పు జరిపాడు. 

“అయ్యో, పిల్లగూడా ఈదొచ్చినదే ! ఆమె ఈడువాళ్ళకి ఇద్దరు-ముగ్గురు 

పిల్లలు పుట్టారు." ముసలావిడ పెదవులమీద వేలేసుకుని చెప్పింది. 

మన్నూ హుక్కాని మోకాళ్ళమీద పెట్టుకున్నాడు. రహస్యం చెప్పడం 

కోసరం కేహర్ వైపు జరిగాడు. తేలికగావుండేలా ఒక్క పీల్చు పీల్చి ముసలా 

విడతో అన్నాడు-*కాకపోతే ఏమిటి? మురళి రెక్క పెట్టి ఆరువందిలు తీసుకున్నా 
డన్నవిషయం నీకు తెలుసా ! పిల్ల ఎలాగో పరాయిఇంటి సౌ త్తే, నాకేమో మూడు 
వందలు ఇవాళలి. కాని చాలా మంచివాడు. “తీసుకోండి షాహుకారుగారూ, మీకు 

ఇవ్వాల్పిందంతా ఈ జన్మలోనే తీసుకోండి. వచ్చేజన్మలో ఒకటికి రెండు ఇవ్వాల్సి 

వస్తుంది.” ఆవి తానే స్వయంగావచ్చి చెప్పాడు. నీకు తెలుసుకదమ్మా, నేను 
నాలుగురూపాయలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఇటువంటి మంచి మనుషులతోనే చేస్తుం 

టాను.' 

ముసలావిడ నడుం విరుచుకుని చెప్పిండి-'మీకు మేలు జరుగుతుంది = 

షాహుకారుగారూ, మేముగూడా ఈ ఛండాలురాలికోనం లెక్క పెట్టి నాలుగువందలు 

ఇచ్చాము. మూడువందలు మీ దగ్గరనుంచే తీనుకున్నాం గదా! పొట్ట ఎలాగో 
గడుపుకుంటూ ఇప్పటివరకూ వడ్డివి భరిస్తూనే వున్నాం. నా పులిలాంటి కొడుకువి 

అది పొట్టన బెట్టుకుంది.” ఆ బాధ గుర్తుకురాగానే ముసలావిడ ఎండిపోయిన తన 
కళ్ళను కొంగుతో తుడుచుకుంది. ముసలావిడ, వయసులో చనిపోయిన తన 
కొడుకుకోసం ఎంతో దుఃఖించివుంది. మళ్లీ ఆ _పసంగంరాగానే కళ్ళలోకి నీళ్ళు 
వచ్చేస్తాయని అనుకుంది. 'పుడికేమా తం ఏమిటి పిల్ల, అదికూడా ఆరునెలల్లోనే 
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“చచ్చిపోయింది. మాకు కషాన్ని తెచిగపెటిండి. మా ఆదృష్షమే బాగాలేదు షాహు 
అ ఇ“ © (a) 

కారుగారూ :” 

సోమా పైన దిల్లమీద కూర్చుని, ఊపిరి బిగబట్టి వింటోంది. షాహుకారు 

హుక్కాకి పెదవులు ఆనించి విచారంగా ఆన్నాడు- “ఆడపిల్ల పకాయిఇంటి తాకే. 

ఇవ్వడం- పుచ్చుకోవడం (పపంచానిదే. కాని అన్నయ్యా విధవ అయిన కోడలు 

మా(త్రం జీవితానికి చిక్కే.” మన్నూ గొంకు తగ్గించి కేహర్వై పు 

దగర పక్క[గామంలో రకరకాలమనుషు లునారు. అందరూ కొదో=గొప్పో 
౧ లా ౧ 

వున్నవాశ్ళే. ఎక్కడైనా వయసులోవున్న వితంతువుకి కా 

మర్యాద కాస్తా పోతుంది, జీవితం నాశనమౌతుంది. కాకపోతే నువ్వు మెడలో 
తిరగలిరాయిని కట్టుకున్నావు. నువ్వు చెప్పవమ్మా, తప్పు ఏమైనా చెప్పాడా ఈ 

మన్నూ?' 

“మీరు తప్పు చెప్పిందేముండి షాహుకారుగారూ ? 'పపంచంలో జరగటం 

లేదా ఏమిటి,” మునలావిడ అంగీకరించింది-*నిజంగా అడిగితే నా హృదయం 

ఆల్ల లాడుతూ వుంటుంది. ఆదిమా(తం దిలవడానికి దా 

మా పొట్టలే నిండటంలేదు, పుటి టికి వెళ్ళి చావమవి నేనంటునా?, ! 
లు 

“అయితే ఒకమాట చెప్పనా 

కూర్చున్న సోమాహృదయం థక్-థక్ మంటోంది. వినడంకోసరం ఊపిరి బిగ 

బటి ఆమె చెవిని దిల్లిదగరగా వుంచింది. షాహుకారు చెప్పాడు. “మెడకు చుటు 
లు గొ ౧ ఠు 

కున్నబరుపు వదిలిపోతుంది, కొంత అప్పుగూడా తీరిపోతుంద.” 

7 మన్నూ చాలా నెమ్మడిగా ఆన్నాడు. పైన 

“ఆ । కేహర్ హుక్కాని పెదవులమధ్యనుంచి తీసి వమస్నూవెపు చూశాడు. 

మునలావిడకూడా రెండుదేతు౯తోనూ నడుము నొక్కుకుంటూ మన్నూవైపు 

చూడటం మొదలుపెట్టింది. మన్నూ తెలియజెప్పాడు- మండీలో ఒక పంజాబీ 

మవిషి వున్నాడు. రెండున్నర -మూడువందిలు మామూళలుమాట.” 

మౌనాన్ని ముపలావిడ భంగంచేసింది-'ఆయ్యో, భలేవారు షాహుకారు 

గారూ, మేము పూర్తిగా నాలుగువందలు ఖర్చుపెట్తాము.' అవి ఆమె నోటిమీద 

చెయ్యివేసుకుని పెద్ద విట్టూర్చు విడిచింది. 

“అయితే విను అన్నయ్యా ఆవిడ మాటలు; మన్నూ ముసలావిడ 
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అమాయకత్వంచూసి నవ్వి అన్నాడు, "ఎక్కడ కన్నెపిల్ల, ఎక్కడ వితంతువు ౯: 

నేను చెప్పేదేమిటంటే ఒలికిపోయిన నెయ్యి ఎంత గిడితే ఆంతే." 

కేహర్ నెమ్మది నెమ్మదిగా దమ్ములు లాగుతూ ఆలోచిస్తున్నాడు. “చెపితే. 
మాట భాయం చేస్తాను. నాకు ఆందులో లాభమేముంది? మీకు ఎంత మేలు 

జరిగితే అంతే. గామంలోమా(త్రం పుట్టింటికి పంపించామని చెప్పేయండి.” 
అన్నాడు మన్నూ. 

కేహర్ కొంచంసేపు తలవంచి ఆలోచించి ఇంటావిడవై పు చూశాడు... 

“కాని దాన్ని మండీ తీసుకు వెళ్ళడం ఎలా?” 

“ఇదుగో వి;వమ్మా ఆయ్యగారి మాటలు" మన్నూ నవ్వాడు, “పుట్టింటి 
దగ్గరనుంచి పిలుపు వచ్చిందని చెప్పేది, మళ్ళీ (గామంలోగూడా ఇదే చెప్పాలి. 

అరె! వితంతువు కేమిటి ? అత్తవారింట్లో ఎలాగో, పుట్టింట్లోనూ ఆలాగే,” 

సోమాకు వింటూండటం అసహ్యం 'వేపింది. తల తిరిగ కళ్ళముందు చీకటి 

వ్యాపించడం మొదలు పెట్టింది. వెళ్ళడానికి మన్నూ తన దుప్పటి సర్లుకుని లేచాడు, 

కేహర్ ఆయనతో మాట్లాడుతూ వాకిటిదియటకు వెడుతున్నాడు. వెనుకనుంచి 

మునలావిడ కేకేసింది. ఎక్కడికి వెడుతున్నావ్ ? నేను కొంచం పక్కింటికి వెళ్ళి 

కోడళ్ళని కేకేసి వసాను. ఈ దెయ్యాలు, ఎప్పుడు చూపినా (బాహ్మలవసారాలలోకి 

వెళ్ళి కూర్చుంటాయి ' 

“ఇక్కడవర శే, కొంచం రోడ్తుదాకా షాహుకారుగారిని వదిలివస్తాను,' 

కేహర్ సమాధానంచెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. 

కుక్కలు లోపలికి జొరబడకుండా వుండటానికి అత్తగారు తలుపుదగ్గరగా 

చేసి గొణుగుతూ కోడళ్ళని పిలవడానికి వెళ్ళింది. సోమా (పాణాలు గలెక్కాయి. 

సోమా తమ మాటలన్నీ విన్నదని ఒకవేళ ఆ త్రగారు తెలుసుకుంటే వంద నెపాల 

మీద తిట్లు తిడుతుంది, కొడుతుంది, చంపుతుంది. ఆమె వెంటనే పె అటకమీద 

నుంచి దిగింది. జొన్నలున్నబుట్ట తలమీద పెట్టుకుని తొందర తొందరగా వాకిట్లో 

మంచిదాటి. కాలిబాటనుంచి పిండిమర వై పు దిగి వెళ్ళింది. ఆమె చెవుల్లో మన్నూ 

పాహ్, మామగారు, అత్తగారు మాట్లాడుకున్నమాటలు (పతిధ్వవి స్తున్నాయి. 
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సోమాహృదయం వేగంగా కొట్టుకుంటోంది. కళ్ళల్లో పెద్దపెద్ద కన్నీటి 
బొట్లు పొంగి పొరలుతున్నాయి. రాళ్ళతో నిండిన ఇరుకై నదోవలో ఎదురుదెద్బిలు 

తగులుతున్నాయి. “అయ్యో | ఈ దుర్మార్గులు నన్ను అమ్మేస్తారా ? ఎవరికి అమ్ము 

కారో ఏం తెలుస్తుంది ? ముసల్మానుకో, ఎవరై నా పీచునికో అమ్ముతారు. ఎవరు 

కొనుక్కు-ని తీసుకువెడతారో ఏం తెలుస్తుంది! ఏమేమి చేస్తారో, ఇంతకన్నా 

గూడా మెడకి ఉచ్చువేసుకుని చచ్చిపోవడం మంచిది. పరదేశీ దై 9వరుతోనై నా 
కలిసి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. ఆతను మళ్ళీ రానుకూడా లేదు. ఆతనుగూడా ఏమైనా 

చెడుగా అనుకున్నాడేమో । నాకు పరమేశ్వరునిదెబ్బ తగులుతోంది. అయ్యో, 

ఎక్కడ చావను ?' సోమా ఈ ఆలోచనలతోనే పిండిమరదగ్గరకు చేరింది. 

ఆ పిండిమరకు దగ్గరలో తూర్పువై పునవున్న కొండమీద 'ముక్కీ' అనే 
(గ్రామం వుంది. ఆ (గామంవాడై న బదల్ అనే కురాడుగూడా పిండి పట్టించడావికి 

పిండిమరదగ్గరకు వచ్చాడు. సోమా అతన్నిగురించి పట్టించుకోలేదు. దిదల్ ఆమె 

వైపు ఉరిమి-ఉరిమిచూసి నవ్వాడు, దగ్గరకువచ్చి “ఓహో, అమ్మగారు ఏడుస్తు 
న్నారా? ఎం బుట్ట బాగా దిరువుగావుందా *' ఆన్నాడు. 

ఇంకొక(గామంలో వుండే “మధకి” అనే ముసలి (బాహ్మణన్తీ దగ్గరగా 
కూర్చునివుంది. “వీదరాలై న వితంతువుకు మిగిలింది ఏడవటమేనా ? కష్టపెడతారు, 

తినటానికి సరిగా పెట్టరు 1' అని ఆమె సానుభూతి చూపించింది, 

మధరి పక్క_నవున్న ఇంకొకస్తీ తన దుఃఅపూరితమెన కళ్ళను చెంగుతో 
అద్దుకుంటూ చెప్పింది-= 'ఇపుడేముంది ? మొదట (గామంలో ఒకళ్ళో, ఇద్దరో వితం 

తువులు వుందేవాళ్లు. ఇప్పుడు ఈ యుద్దంవలనమ్మాతం జిల్లా అంతా వితంతువు 

లతో నిండిపోయింది. మొదటియుద్ధం తరువాత ఆర్యులు (ఆర్యసమాజం వాళ్లు) 
వితంతువివాహం చేయించుతూ వుండేవాళ్లు. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఏం జరుగుతుందో।ః 

నా ఇద్దరుకొడుకులు ఇద్దరు వితంతువులను వదిలి పెట్టి వెళ్గిపోయారు.”' అని ఆమె 

బిగ్గరగా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. కాని మరపట్టడానికి తనవంతు రావడంచేత 

పోమా దగ్గర నుంచిలేచి మరవైఫు వెళ్ళిపోయింది, 

“అమ్మాయిగారికి ఇంట్లో రొ మైలు సరిగా పెట్టడం లేదా ? నేనై తే నెయ్యి-- 
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పంచదారముద్దలో మంచేస్తా. నాతో మాట్లాడనే మాట్లాడు" బదల్ సోమాదగ్గరకు 

వచ్చి ఆన్నాడు, 

సోమా ఏమీ మాట్లాడకుండా ముసలావిడదగ్గరకు జరిగి తలను కొంగులో 

దాచుకుని కూర్చుంఏ. ముసలావిడకు కోపం వచ్చింది. ఆమె ఒక పెద్ద రాయితీసి 

బదల్ మీదకు గిరాజశేసి తిట్టడం మొదలుపెట్టింది-"ఎముకలు విరిగాయా లేదా | 

సుంకరుడు బయల్లేరాడు. వ్యభిచారం చేయడానికి.” పెద్దగొంతుతో ఆందరికీ విన 
పడేలా అంది- "ఈ యుద్ధం నాశనం కానూ, (ప్రభుత్వంవాళ్లు (పతి (గామంనుంచీ 

మొగాళ్ళందరివీచూసి తీసుకువెళ్ళారు. వాళ్లు వున్న'ప్లెైతే వీళ్ళపళ్లు రాలగొడుతూ 

వుండేవాళ్లు. ఇవ్పుడు వీళ్ళకి ఎవరిభయమూ లేకుండాపోయింది." 

సోమా సిండిమరనుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడుకూడా తన అదృష్టాన్ని తిట్టు 

కుంటూనే వస్తోంది-"బాధలనుంచి దియటపడ టానికి భగవంతుడు ఒక మంచిమవి 

ని పంపాడు, అతవిమాటను వినరేదు. చెడురోజులువ సే ఇలాగే జరుగుతుంది.” 

అనుకుంది. ఇంటికి తిరిగివచ్చినతరువాత అత్తగారు ఆమెను చూడగానే 'వీ 

"'కేమయాంది? ఏడుస్తున్నా వెందుకు +' అవి అదిగింది. 

“ఎందుకనో పొద్దుననుంచీ తలనొప్పిగా వుంది' అని సోమా ఏదో సాకు 

చెప్పింది. 

పెద్దకోడలు చెప్పటం మొదలు పెట్టింపి- “ఆ, ఎముకల్లో కపటంచేరితే ఇటు 

వంటివంకలే తడుతూవుంటాయి. సేరెడు గోధుమలు పిండిపట్రించుకు వచ్చిందో 

లేదో సాకు చెప్పడం మొదలు పెట్టింది." 

మరునాడు మధ్యాహ్నం సోమా వాకిట్లో మూల కూర్చుని గిన్నెలు తోము 
తోంది. కేహర్ ఇంటిగోడకు వీపు అనించి ఆరుగుమీదకూర్చువి హుక్కా పీలుస్తు 
న్నాడు. అందుచేత సోమా ముఖంమీదకు ముసుగు లాక్కుంది. 

కేహర్ ఇంట్లో ఏదో పవిలోవున్న ముసలావిడను సంటోధించి-'ఓ ఇంటి 
చానా! మళ్ళీ ఏం చెపుతావు ఆమాటగురించి ?' అన్నాడు. 

“ఏమాటగురించి ?' లోపల్నుంచి ఆత్తగారు అడిగింది. 

“ఏమాట గురించా ? అరే, నిదపోతున్నావా ఏమిటి? నిన్న మవ్యాహ్నం 



అ తవారి ఆదరం శీర్. 

వేళప్పుడు మన్నూ షాహుకారు క మేఠాాగామంనుంచివచ్చి అక్కడివిషయం చెప్పి 
వెళ్లాడా లేదా 1" కేహర్ కోపంతో ఇంటాపడకు గుర్తుచేస్తూ చెప్పాడు. 

సోమూ చెవులు ఆటువై పువుంచి వినసాగింది. కమేఠాలో తన పుట్టిల్లు 

వుంది. దావితోబాటు మన్నూ షాహుకారు పేరు. లోపల్నుంచి అత్తగారు సమా 
ధానం చెప్పింది -“ఆందులో ఆలోచించాల్సిన ఏముంది ? మం చిమనువులు కూతుర్ని 

పిలి ప్రే ఎలా వద్దంటావు ? దాని తం' డి యజ్ఞం చే చస్తున్నా డు. యజ్ఞం అంటే 

ఒక్కరోజులో అయ్యేది కాదుకదా ! యజ్ఞం శే పేటప్పుడు కొడుకులని- “కూతుళ్ళని 
పిలుస్తూనే వుంటారు. వద్దని ఎలా అంటావు?” 

రండోకోడలు పెద్దకోడలితో చెప్పి ఆకేపించింది- “వచ్చారు. పెన్దయజ్ఞం 
చేసేవాళ్లు. కూతుళ్ళను అమ్మేపి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు, పెది ధర్మాత్యుడు. మేము 
వుట్టింటిగడపతౌ క్కి మ ల అదే మంచి సుగుణవంతురాలు కదా!” 

DL 

పెద్దకోడలు అయిష్టంతో యుంకారంచేసి “రోజంతా వీళ్ళు పట్టడం, 

పొలాల్లో చెత్త మోయడం నావంతు అవునా కౌదా।' అంది. 

“ఎప్పుడు చూపినా ఏదో వాగుతూవుంటారు. ఇ"టోపని చిన్నదే గు తానికి 

తీసుకుందా ఏమిటి ? దానికిమాతం మనసు, _పాజం లేవా? ఏం దానికి పుట్టిల్లు 

లేదా? వాళ్లు పిలి స్తే వెళ్ళకుండా ఎలా వుంటుంది?" మామగారు కోడళ్ళను 

తిట్టాడు. 

మునలాయనను సమర్దిస్తూ అ తగారుకూడా చెప్పటం మొదలు పెట్టింది. 

అ త్తా-కోడళ్ళమధ్య పెద్ద పోట్లాట మొదలయింది. సోమా ముసుగులో వణుకుతూ 

గిన్నెలు తోముతోంది. మొదటిసారిగా ఆమె హృదయంలో తన ఇద్దరు తోడికోడ 
శ్ల్షకు ఆశీర్వాదపుమాటలు బయటకు వచ్చాయి. మీకు మేలు జమగుతుంది అక్క 

ల్లారా ! మీ సౌభాగ్యం నిశ్చలంగా వుంటుంది. మీ పిల్లలు చిరంజీవులుగా వుండాలి! 

నన్ను వెళ్ళనీయకండి, నన్ను రక్షించండి ! ఇక్కదే చచ్చి పోనివ్వండి. నేను 

మీకు జీవితాంతం పేవ చేసాను. 

ఎప్పుడైతే అత్తా-కోడళ్ళ పోట్లాడ బాగా పెరిగిపోయిందో, పరిస్టితి తిట్లు- 
చీదరింపులవరకూ వెళ్ళింది,” అత్తగారు ఒక కృర్రతీనుకుని రెండోకోడలి వీపుమీద 



“శ్రీకి మనిషి రూపాలు 

కొట్టింది. రెండోకోడలు అరుస్తూ అత్తగారిని తిట్టడం మొదలుపెట్టింది. పెద్ద 

కోడలు ఇంటిలోపలికి జారుకుంది. అ త్తగారు పోట్లాటకు తీర్పు ఇస్తూ తన నిర్ణ 

యాన్ని మామగారికి వినిపంచింది*.* ఈ కళంకితుూళ్ళది ఏముంది? ఆలా వాళ్ళని 

ఆరవవీ । చిన్నది వీళ్ళ పుట్టింటి నుంచీ వచ్చిన దాసీదేమీ కాదుగా; ఏమండీ, మీరు 

"రెండు మూడురోజుల్లో దాన్ని వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర దింపిరండి.' 

“నేను వెళ్లను, నేను వెళ్లను, నాతండ్రి నన్ను అమ్మేశాడు. ఇప్పుడు 

మీరు అమ్మాలమకుంటున్నారు. తినడానికి నాకేమీ పెట్టదు. నేను ఇలా చచ్చి 
పోవడమే మంచిదిగాని నేను అమ్ముడుపోను. ఇవ మోసం, నేను వెగ్ళిను' అని 
సోమా హృదయం అరిచింది. కాని మామగారితో ఏమి చెపుతుంది ? ఆమె లోపలకు 
వెళ్ళి వంటిల్లు ఆలకడం మొదలు పెట్టింది. ఆమె హృదయం బాధపడుకోంది. 

ఏడుపు వస్తోంది. ఆతి కష్టంమీద దుఖం ఆపుకుంది. 

సోమా మూడవయూమున గేదెను, దూడను తోలి నీళ్లు పకన. బావివైపు 

'వెళ్ళింది. భగవంతుడు ఈ రోజైనా మంచివాడై న పరదేశిని పంపి స్తే బాగుంటుంది 

అనుకుంది. ఆమె చాలాసేపటివరకూ మార్గానికి సక్కనవున్న పొలాల్లో నుంచుని 

బస్సులు వెళ్లడంకోసం నిరీక్షించింది. మొదట వైజ్నార్వైపు వెళ్ళేబస్సులు 

వచ్చాయి. తరువాత మండీవై పు వెశ్ళేబస్స్పులు వచ్చాయి. సోమా తలఎ త్తి కళ్ల 

దగ్గర చేతులు పెట్టుకుని డై వర్ల ను గు ర్తుపట్టడానికి (ప్రయత్నించింది. ఆమె ఈ 

ప్రవర్త రనవలన డె డైఏవర్లు నవ్వి, ఎగతాళిచేస్తూ, 'ఈలవేసి, కళ్ళతో సె సె గలుచేసి దిస్పుల 

వేగంవలన సోమా కళ్ళల్లోకి ధూళిని రేపి వెళ్ళిపోయారు. సోమాకు “మంచిమనిషి " 

డ్రై౦వరు కనుపించ లేదు. 

సోమా అంతులేని ఆతురతగా దిస్సులు వెళ్ళేటప్పుడు రోజూ రోడ్డుమీద 

నిలదిడి నిరీక్షిస్తూవుండేది. వెక్కివెక్కి ఏద్చేది. అ_త్తమామలమధ్య రోజూ సోమా 

పుట్టింటికి వెళ్ల డంగురించినమాటలు జరుగుతూ వుండేవి. 

“ఈ రాణిగారితండ్రి ఇంట్లో యజ్ఞం జరుగుతుంది. ఈ రాణికోనం పుట్టింటి 

నుంచి పల్లకి వస్తుంది” అని తోడికోడళ్లు దెప్పిపొడిదేవాళ్లు.  అయిదుఇళ్ల దిస్తీ 

మయురాగ్రామంలో ఆందరికీ, సోమా పుట్టింట్లో యజ్ఞం జరుగబోతోందని తెలిసి 

పోయింది. 
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“తోడికోడళ్ళతో నిజం చె ప్పేద్దామా ఏమిటి ?' ఆని సోమా ఆలోచించేది. 

"కాని వాశ్ళేమినహాయం చేసారు? ఆ త్తగారికో చెప్పారంటే అది తారుమారై 
'ఆమె ఎముకలు విరుస్తుంది.... ఎవరైనా మెడలో తాడుకట్టి తనను లాగుతూ 

తీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు చూడచ్చు. భగవంతుడున్నాడు, అప్పుడప్పుడూ దుఃఖికురాలై 

ఆలోచించేది-“ఇక్కడమా(త్రం ఏం సుఖం పొందుతున్నాను? వీళ్లు మంచిమను 

మలా ఏమిటి? నన్ను కొనుక్కుని మేకని నరికినట్లుగా నరికి నామాంసం తినే 
సారాః తల నరికేస్తారా ఇంకా మంచిది. పోట్లాట తప్పుతుంది. కాని స్త్రీలను నరు 

క్క్కువి తి నేవాళ్లు తక్కువమంది. ఇకముందు ఆలోచించేధై ర్యం లేదు....ఆ త్తవా 

రింట్లో ఎంతయినా గౌరవం, శీలం రకించదిడుతాయి, వితంతువును కొనుక్కునే 

వాడు మనిషి అయివుండడు. పెళ్ళి చేసుకోవడానికి కన్యను కొనుక్కోవడం ఒక 
విషయం. కాని నేవు వితంతువును. నాకు అవవలసిందేదో అయిపోయింది 

ఇప్పుడు కేవలం అనవసర మే. దీనికన్నా చచ్చిపోవడం మంచిది' ఆనుకుంది. 

అత్తగారు ఆమె ముఖంచూసి మాటిమాటికీ అడిగేది. “మహామారి, నీకే 

మైంది? జ్వరం ఏమీ తగలడంలేమ కదా?" సోమా శరీరం తాకినమీవట కొంచం 

జ్వరం వున్నట్లుగాగూడా తెలిసింది, "బెల్లం, సోపుగింజలు మరగకాచి తాగు, 

సొంఠి నములు” అని చెప్పింది. 

“ఏం లేదు, కొంచం తలనొప్పిగా వుంది' అని చెప్పీ సోమా తప్పించు 

కుంది. 

“ఏమండీ, చిన్నడానిని మీరు ఒకటి రెండు రోజుల్లో కమేఠాలో డిగవిడిచి 
రండి. దానిమనసుగూడా బాగాలేదు. కొంచం గాలి, నీళ్లు మారుతాయి. అమాయకు 

రాలు, పెళ్ళిచేసుకుని వచ్చింది, జప్పటినుంచీ పుట్టింటికి వెళ్లనేలేదు' అని అత్త 

గారు సోమాకి వినిపించేలా సానుభూతితో మామగారికి చెప్పింది. 

సోమా లోలోపల తన అదృష్టాన్ని తిట్టుకోవడం మొదలు పెట్టింది. 

ధనసింగ్ వలన జరిగిన లారీదుర్గ టనకు సంబంధించిన కొట్లాట బాలా 

చిక్కులతో పెద్దదయింది. ఆ పొట్లాట యజమానులకు = డై వర్గకు మధ్య 
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పొట్లాట వచ్చేందుకే కాకుండా డ్రైవర్లకు - డైవర్గకు మధ్య పోట్లాటలు: 

వచ్చేందుకుకూ డా కారణమయింది, పంచాయతీలు జరిగాయి; ఆనేక వివాదాలు 

అయ్యాయి. 

డైవర్లు అనేది ఏమిటంటే _మొదటివిషయం ప్రయాణం చాలాపెద్రది. 

రోడ్లు వంకర ._ టింకరలుగా ఎత్తు పల్లాలతోనూ, చెడిపోయివుంది. ఆదీకాక, 

యుద్ధంవలన కొత్తమోటార్లు. కొత్తభాగాలు రాపడంలేదు. అరిగిపోయిన భాగాలు, 

మాటి - మాటికి విరుగుతూనే వుంటాయి. 

యజమానుల ఊహ ఏమిటం శే- డై 9వర్లు చాలా నిర్లక్ష్యంగా వుంటున్నారు. 

ఉద్యోగా లకేమీ కొరతలేదు. కంపెనీ ఉద్యోగం లేకపోతే ఇతరచోట్ల వందఖాళీలు 
వున్నాయి. ఏదీ లేకపోతే యుద్ధం లోకే వెళ్ళి పోవచ్చు. సెన్యంలో డైవర్ల ను 

మంచి జీతంమీద బాగా చేరుకుంటున్నారు. (క్రితం నెలలనుంచి (టాన్స్పోర్టు 

కంపెనీలకు రిమ్మ త్తుమీద చేలకు వేలు ఖర్చు అవుతోంది. కంపెనీ మేనేజరు 

లంతా కలిపి ఈ ఉపాయాన్ని ఆలోచించారు. ఏమిటంళే, దుర్షటన ఒకవేళ 

డై9వరు నిర క్యంవలన జరిగితే మరమ్మ త్తులో సగంభఖర్చు డై వరు జీతంనుంచి 

వాయిదాలపర్దతిపకారం పట్టుకుంటారు. 

డైవర్ల లో రెండుదళాలునాం యి. ఒకదళం మియా. కుందన్ సింగ్. 

'మోహపిన్ భానీ లది, రెండవది ఉస్తాద్ మజహర్ఓ. కుందన్ సింగ్. మోహవిన్లు 

డైవర్లకు సంబంధించిన (ప్రతిదూబమీశ కంపెనీవాళ్ల కో పోట్తాదుతుండే వాళ్ళు. 
a= oy (aa) a) ళ్ 

ఉస్తాద్ మజహర్కి ఇది ఇష్టంలేదు. అతను సాధారణంగా అల్లరులనుంచి 

దూరంగా వుండేవాడు. 'యజమాని-నౌకర్లకుమధ్య పోట్లాట ఏమిటి ? ఎవరి వుప్పు 

తిన్నామో వాళ్ళతో ఎట్లా పోట్లాదుతాము ? యజమాని సంపాదిస్తే నొకర్లకుగూడా 

ఇస్తాడు. యజమానికి సంపాదనే లేకపోతే ఎక్కడనుంచి ఇస్తాడు? ఒకళ్లు యజ 

మాని, ఇంకొకళ్లు నౌకరు అనేది భగవంతుని తీర్పు. భగవంతుడు యజమానిని 

పోషణకోసం, నౌకర్ని పేవచేయడంకోనం సృష్టించాడు. ఆయన తీర్పులో ఎవరు 
జోక్యం కల్పించుకోగలరు ? ఈ తీర్పుగురించి ఎలా పోట్లాడగలం? ఓర్పుగా పని 

చేయాలి' అని అతను చెపుతుండేవాడు. 

మజహర్ది ఏమీ ఆంత (ప్రధానమైన దళం కాదు. ఆతను ఈ గుంపులో 
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చేరడావికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. అతను యజమానుల పాతమనిషి. వాళ్ళమంచివి 

కోరేవాడు. ఆతవి పిఫార్పుకు విలువ వుండేది. అతవివేత పిఫార్పు చేయించుకోవా 

లవి అనుకునేవాశ్తే మజహర్ దళంలో చేరేవాళ్లు. ధనపింగ్ మజహర్ బండిమీద 

కొన్నాళు కీ నరుగా పవిచేశాడు, ఆతనిదగ్గిరే పని నేర్చుకున్నాడు. ఆతవి పిఫార్పు 

ద్వారానే డై9వరు అయాడు. మొదట్లో. ధనిపింగ్ మజహర్మీదవున్న గొరవం 

చేత కుందన్సింగ్ - మోహసిన్థాన్ల పంచాయతీలనుంచి దూరంగానే వుండే. 

వాడు కాని ఈ కొట్లాటలో మేనేజరు ఆతనిజీతంనుంచి పదిరూపాయలు (ప్రతినెలా 

తగ్గించడానికి నిర్ణయించేనరికి కుందన్ సింగ్ ర కణలోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. 

మియ్యా కుందన్సింగ్ కింపెనీవాళ్లు తల్లి_ఆక్కలని పెద్ద పెద్ద కిట్లు 

తిడుతూ చెప్పాడు = “ఈ ఆమ్మా మొగుళ్లు, యజమానులు, ఇటువంటి దుర్మార్గాలు 

ఎలా చేస్తారో చూస్తాను. రెండురోజులపాటు లై నుమీద బళ్లు ఆపేస్తే అరవై 

ఏమిటి, ఆరవై వేలు నష్టం వస్తుంది.” కాని యూవియన్కువెందిన మిగతా డై 9వర్లు 

ధనసింగ్ కోసరం పోట్లాడటావికి సిద్దంగా లేరు. ఎందుకంటే ఆతను యూనియన్ 

'మెందిరు కాదు, బోర్ రాష్ డె దై ఏవరు శలవువిషయంగురించి జరిగివ పోట్లాటలో 

కూడా అతను కలవలేదు. 

నాలుగ దువోజులు ఇలాగే గడచిపోయాయి. పోట్లాటవలన దసపిఐగ్ కు 

డ్యూటీ ఇవ్వడం ఆ ఆనీపోయిండి. ధససి:గ్ వద్ దోకగం ఎక్కడ జోతుందోనవి 

భయపడ్డాడు. ధనిసింగ్ మజహర్ దగ్గరకు వెకితే అకను గంభీరంగా సలహో 

ఇచ్చాడు - “నాయనా, యజన౫ మానికో పోట్లాడటం భగనంతువికీర్పును తిరన్క- 

రించడం ఆవుతుంది. దేముడు అంతా సరిగా చూసాడు, ఓర్పుపట్టు. యజమానిని 

తమార్పణ అడుగు. వాళ్లు వేసినశక్షను సహిందు. దేముడు న్యాయం చేస్తాడు. 

యజమావిహృదయంలో అనుగ్రహం కలిగేలాగా చేస్తాడు.” ధనసింగ్ మనస్సు 

ఇటువంటి అవమానాన్ని నహించడానికి సిద్ధమయేది కాదు. 

మియా కుందన్ సింగ్ ధనపింగ్ గాదిరా పడుతుండగాచూసి దానికి విరు 

ద్ధంగా తిట్టి చివాట్లు పెట్టాడు-' సీ అక్క ....ఒకవేళ నువ్వువెళ్లి కంపెనీని క్షమా 

ర్పణ అడిగితే విన్ను “సరికి గోతిలో పాతి పెట్టినా, ఎక్కడా ఆయిపులేకుండా 

పోతావు. రోజూ నీ లారీకి ఏక్పిడెంటు చేయిస్తాను. ఆక్క మొగుచ్చ్ల, యజ 

M—4 
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మానులు, ఇతర డై 9వర్లగొంతులమీద కత్తిపోట్లు వేయిస్తారా ! ఇవ్వాళ నువ్వు, 
వాళ్ళకు వంగుతావు, రేపు ఇంకొకళ్ళకి వంగుతావు, మేము ఎక్కడా ఆయిపు 

లేకుండా పోతాం.” 

కుందన్ పింగ్ | మీసం మెలేసి చెప్పాడు-'ఒక వేళ వీకు ఈ పోట్లాటలో క్ష 

పడితే దీనివి మూ(తంతోతడిపి తీయించుకుంటాను. యూనియన్ అంటే ఏమి 

టనుకున్నాపు? వందమంది మనుషులు ఒక బపోతాము." కుందన్ సింగ్ పిడికిలి 

విగించి చూపించాడు, “పర్వతాన్ని బద్దల చేస్తాం. కంపెనీ నాకొడుకులు మన 

సంపాదన తింటారు. ఈ అమ్మా మొగుళ్లు యజమానులుమా(తం ఆడవాళ్ళని 

పక్కలో వేసుకుని పడుకుంటారు. (ప్రాణాలు ఆరచేతిలో పెట్టుకుని, వానలో 

తడుస్తూ, కొండలమీదుగా మనుషులను చేర వే స్తుండేదిమాత్రం మనమే, నేను ఈ 
కంపెనీలో !ఉద్య|ోగంలో చేరినప్పుడు ఆరుమోటర్లు వుండేవి. ఆరు! కేవలం ఆరు. 
అర్థమయిందా బాబూ ! ఇప్పుడు నూటఆరవై వున్నాయి. ఎక్కడనుంచి వచ్చాయి? 

యజమానులలో నుంచా ? కొడుకుల్లారా ! ఈ కుందన్ సింగ్ రక్తం అంతా చమట, 

అకను తన వక్షస్థలాన్ని కొట్టుకున్నాడు, “నీ అమ్మ, నా కొడకల్లారా, ఇది నువ్వు 
సంపాదించినదా ! మళ్ళీ ఒక్కొక్క దై9వరేముంది, చెరుకుముక్క_ను పీల్చిపారేపి 
నట్లు పారేయి. నీ, ఆక్కది....తనతోటివాళ్ళను ఎవడైనా మోసంచే స్తే ఖదిడ్దార్ ! 

ఆబ్బాయి, ఉత్సాహంగా వుండు అని సపింగ్తో ఆన్నాడు, ధనసింగ్ ఒదార్చు 

పొందుతూ. నంతోషంగా కుందన్పింగ్ తిట్లు వింటున్నాడు. రక్షణనుంచి ఓదార్పు 

పొందుతున్నట్లుగా అనిపించింది. ఈ తిట్లు చాలా తక్కువ. ఇవన్నీ మియాగారి 

మనస లో నాటుకుపోంబన మాటలు. 

డై9వరు! వాబూలాల్ ధనపింగ్ తో సమానమైన వయస్కుడు, “ఎందుకు 

గాదిరా పడుతావోయ్, కంపెనీ అమ్మది ఇలాగే వుంటుంది, పై న్యంలో ఇంకా 

ఖాళీలున్నాయి. నా తమ్ముడు అక్కడే వున్నాడు. ఎప్పుడు కొవాలనుకుంటే ఆప్పుడు 

విన్ను అక్కడ చేరుసాను. తిండి-బట్ట వూరికి నే ఇస్తారు. ముచెఆయిదు రూపా 

యలు జేబులో వేసుకోవచ్చు.' ఆని అతను ధనసింగ్కు ధైర్యం చెప్పాడు. 

డెవర్ల పంచాయతీలో క్నామేడ్ భూషణ్ గూడా వచ్చిచేరాడు. అతను 
ధనసింగ్కు కెలియచెప్పాడు_“మితుడా నువ్వు యూనియన్ నీ నమ్ము. బాబూ 
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లాల్ చిక్కులో పడకు. ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ములూ యువకులను వై న్యంలోచేర్చి 

శమీషన్ తింటారు. ఏళ్ళని ఆడుగు, సైన్యంలో చాలా థాళీలువుంటపటే నీ అంతట 

చమువ్వు ఎందుకు చేరలేవు? వెళ్ళిన వాళ్లు రక్తం కన్నీళ్లుగా కారేలా ఏడుస్తున్నారు. 
మనం విదేశ (పళుత్వావికి సహాయం చేయడం ఎందుకు? (పభుత్వం, యజమానులు 

ఒకటి. ఇంగ్లీషవాళ్ల మనమీద గుళ్లు కాల్చనీ, మనల్ని దోపిడీ చేయనీ, మనం 

వీళ్ళకోసం మనపాణాల్ని ఇద్దాము. నువ్వే చెప్పు, (ప్రభుత్వం నీకు ఏం మంచి 

చేసింది? (పభుత్వం ఎమిటి? ఈరోజు యజమానితో మనం పోట్లాడితే (పభుక్వం 

తన పోలీసులను తీసుకుని యజమానులపకం అవుతుంది.' 

సలహాలు ఇచ్చేవాళ్లు ఇంతమంది అనడంచేత ధనపింగ్ విపిగిపోయాడు. 

వీళ్ళందరికన్నా సలహా=గిలహా ఏమీ ఇవ్వకుండా, తిన్నగా ఆజ్ఞాపించే కుందన్ 

సింగ్ మంచివాడు. ఆతను చెన్పగానే డైవర్ల పంచాయతీ గుమిగూడింది. 

“మొదట మాతో సహకరించనివాళ్ళకోనం మే మెందుకు చావాలి?' అవి బోథ్ 

రామ్, ఆతని మిగతామ్మితుల అన్నారు. 

ధనసింగ్కుకూడా కోపమొచ్చింది. ఆతను లేచివిలబడి “మియాగారూ, 

ఆలాగే కానివ్వండి, నాకోసం ఎవరూ చావదు. నాదోవ నేను చూసుకుంటామి 

అన్నాడు. 

భూషణ్ , కుందన్ పింగ్ మధ్యలో సర్దారు. భూషణ్ కూలీలు, పరిశ్రమ 
చేసేవాళ్ళు ఐకమత్యాన్ని దిలవరిచాడు. ఇద్దరు డై౦వర్లు అంగీకరించనే లేదు. 

కుందన్ పింగ్ భూషణ్ చేతిని లాగి ఆతన్ని కూర్చోబెట్టాడు. తిట్లుతిట్టి ఆన్నాడు- 

“వీళ్ళ అమ్మలకి నేను చెప్పుతాను. ఎవడి అమ్మా మొగుడు యూనియన్కు నాయకు 

డపుతాడో చెప్పమను నా ఎదుట: యూనియన్ డై 9౨వరుసోదరులందరిదీ 1 యూవి 

యన్ అంటే నువ్వేమనుకుంటున్నావు ? నౌకర కు, యజమానితో జరిగే పోట్లా 
టకు కందకం లాంటిది. తెలిసిందా! ఎప్పుడు యజమాని దుండగం చేసాడో, 

అప్పుడు యూవియన్ తయారవుతుంది. ఎలాగైతే గుర్రాలన్నీ గర్దితింటాయో, 
ఆలా యజమానులంతా దుండగాలు చేస్తూనేవుంటారు. అమ్మామొగుడు యజ 
మానితో ఎవడై తే చేతులు కలుపుకాడో వాడు కార్మికులళతువు. యజమాని నా 
బాబు అనుకునే నాయాలమీదగూడా యజమాని దుండగం చేస్తాడు. అప్పుడు వాడు 
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కూడావచ్చి యూవియన్లో చేరుతాడు. తన సోవరులమీద అవిశ్వాసం వదిలి పెట్టి 
నమ్మక స్తుడుగా అవుతాడు. కార్మికుదికు సోదరుడవకుండా ఆపడావికి ఎవడి ఆమ్మా 

....ఉన్నాదో రమ్మను, నా ఎదుటికి. ఎవడి అమ్మా... మన కార్మికుడు, యజమాని 

....లో దూరేవాడు? నిలబడమను అటువంటి [దోహిని 1” 

ఎవరూ విలబడలేదు. 

కుందన్ పింగ్ బిగ్గరగా ఆరిచాడు._“ఇక చాలు. అందరు సోదరులు ఒకే 

మాటమీద నిలదిడటావికి ఆంగీకరించిన-పే. ధనసింగ్ జీతం ఎవరూ తగ్గించలేరు. 

యజమానులకు ఈ సమాచారం మోసుకెళ్ళి చెప్పేవా డెవడన్నా కూర్చువివుంశే 

వెళ్ళి వాళ్ళబాబుతో చెప్పమను, ధనసింగ్ జీతంతగ్గి పే సమ్మె జరుగుతుంది. 
లై నుమీద ఒక్క దిండిగూడా నడవదు.” 

బంసీలాల్ డై9వరు లేచినిలదిడి చెప్పాడు-___'సోదరులారా, మియాగారి 

మాటలు, కా[మేడ్ మాటలు మనమందరమూ ఒప్పుకున్నాం. కావి యజమామలు 

తస్పుడుమాటలు నేర్పుగా చెపుతున్నారు. మేనేజరు చెప్పేదేమిటంటే __ ధనసింగ్ 
లారీకి ప్రమాదం ఎందుకు జరిగిందంటే ఆతను నిర్లక్ష్యంగా లారీ నడిపాడట. 

మేకలు మేపే అమ్మాయితో అతను పరిహాసాలాడాడట. ఈ వివరాలను మేనేజరుకి 

కర్మూ కీనరు చెప్పాడు. పంచాయతీ దీన్నిగూడా విర్ణయి=చాలి.' 

ధనపింగ్ నిలబడి చెప్పాడు. 'కర్మూ నా ఎదురుగావచ్చి గంగాజలాన్ని 

ఎత్తీ చెప్పమనండి. నేను గంగాజలం ఎత్తి (పదూణం చేస్తాను. కర్మూ చెప్పింది 

పచ్చి అబిద్దం.' 
“ధనసింగ్ రోడ్డుమీద ఇటువంటి నీతితక్కువపని చేసినక్లై తే యూవియన్ 

ఆతన్ని చెప్పుదెబ్బలు కొడుతుందికాని, యజమానుల ఎదుట మనం, మనం ఒకటి” 

అని మోహపిన్ లేచి నిలబడి అన్నాడు. 

ఎప్పటివరకూ కర్మూ పంచాయతీని క్షమార్పణ కోరడో, అప్పటివరకూ 

ఆతవిని ఏ డై9వరు దిండిమీద క్షీనరుగా వుంచుకోకూడదని పంచాయతీ నిర్ణ 

యించింది. 

మేనేజరు తెలివై నమనిషి. పరిస్టితి గమనించి ఆయన ఆశ్చర్యాన్ని (ప్రకటిం 
చారు. ఈ పోట్లాట అంతా ఏమిటి ! మేము కేవలం ధనపింగ్ను కాంగడా-కుల్లూ- 
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"లై నునుంచి తీసేసి పఠాన్ కోట- ధర్మశాల లె నుమీదకు మార్చాము. ఎందుకంటే 

కాంగడా-కుల్లూ మార్గం చెడిపోయివుంది. ఆ లై నుమీద పనిచేసే పాత 2 వరు 

గుల్ జారీ వచ్చాడు. 

ధనసింగ్ జరిమానానుంచయితే తప్పించుకోగలిగాడు, కాని అతను లారీ 
'నడపాల్పినమార్గం మారిపోయింది. ఆది ఆతనికి నచ్చలేదు. మండీవై పు వెళ్లాల్చిన 

అవనరం లేకపోవడంవలన సోమాను చూడటానికి వీలులేకపోయింది. కావి లైను 

మారిన దానిమీద ఫిర్యాదు ఎలా చేస్తాడు ? యజమాని ఇష్టం. ఎక్కడ పని చేయ 

మనిచెపికే అక్కడ పని చేయాల్సిందే. సేవ ఏమిటి, హుందాతనం ఏమిటి 
ఫలానావిషయంలో అన్యాయం జరిగిందని చెప్పడం కష్టం, దై9వర్ల ౦తా ఎనుడు= 

దిగుడులతోవుండే అరణ్యమార్షాన్ని కాకుండా 'సఠాన్కోట-కాంగడా', “పఠాన్ 

కోట-ధర్మళాల' లై నును ఎక్కువగా ఎన్నుజునేవారు.. పఠాన్కేట, ధర్మశాలలు 

మంచి పెద్దవైన పట్టణాలుగా పుండటంచేత తినడానికి, ఉండటానికి, మనోవినో 

దానికి వీఇగా పుంటూపుండేడి. అవనరావికీ కావలసిన అన్నివస్తువులు దొరుకుతూ 

వుండేఎ. చెమటక 9పుకొ మూర్జులయిస పచూణీకులు కాకుండా నవనాగరీకంగా, 

నభ్యతగల (ప్రజలతో సందంధం వుండేది. కౌంచం మనోరంజనంకూడా కలు 

గుతూవుండేది. కాని ధనసింగ్ ఈ మార్పుకి సంతోషించలేదు. 

పఠాన్ కోట, ధర్మశాలలలో అనేక కంపెనీలకు సంబంధించిన, అనేక 

లైనుల డైఏవర్లు కలిసేవారు. మోటర్లు బయలువేరడానికీ ముందు శీతాలపు 

ఎండలో పోగ్గైె వరుశెనగకాయలు తింటూనో, సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూనో కబుర్లు 
చెప్పుకునేవారు. రోడ్తుమీద జరిగన సంఘటనలగురించి మాట్లాడుకు నేవారు. 

కొందరు చదువువచ్చిన డె 9వర్ణ ద్వారా ప్యతికలోపడిన యుద్దవిశేషాలు చదివించు 
కోవటం, యూనియన్ పోట్లాటల గురించిగాని, లేకపోతే బండిలో ఎక్కే స్త్రీలను 

గురించిగాని మాట్లాడుకు నేవారు. డై 9వర్లు ధనవంతులైన స్రీలనుచూపి, గొంతు 

తగ్గించి, వాళ్ళరూపం, శరీకంగురించి. బట్టలు, _పవర్తనగురించి విమర్శ చేస్తుండే 
వారు. నీద ప్రీలనుగురించి నిర్భయంగా మాట్లాడుకునేవారు. ఇటుపంటి సంభాషణలు ' 

జరిగేటప్పుడు వాళ్ళకు తమ సంకేతాన్ని సూచించే శబ్దాలున్నాయి. ఎవరై నా చాలా 
ధనవంతురాలుగా కనిపించే అందమైన ప్రీని చూ ప్రే “రోల్సు' వస్తుంది అనేవారు, 



ళ్్క మనిషి రూపాలు 

లావుగా, భారీగావున్న శ్రీవిచూసి *తప్పుకో-తప్పుకో టక్కు వస్తుంది” అనేవారు. 
ఒకామె పేరు “విమానం” అని, ఒకామెపేరు 'ద్వాబే గురం' అవి, ఇంకొకన్తీవి 
“బార్ గేదె" ఆవి అనేవాళ్లు. ఎవరై నా అమ్మాయివి *పటంగి' అనో “గాలిపటం” 

అనో అంటూ దారం కట్టడానికి. లాగడానికి, పట్టుకోవడానికి కేకలేస్తూ వుండే 
వారు. ధనపింగ్ గూడా ఇటువంటి విమర్శలలో పాల్గొనేవాడు. కాని ఇప్పుడు: 
ఆతనికి ఇది నచ్చడం లేదు. ఇలా ఎవరైనా సోమాని ఎగతా?దే సే? అని ఆలో 

చిస్తూ వుండేవాడు. 

మండీ- వైజ్ నార్ మార్గంమీద రై తుపిల్లతో ధనసింగ్ జరిపిన (పేమ__ 
వృత్తాంతం డై9వర్షలో వ్యాపించిపోయింది. ఆ అమ్మాయి రోడ్డుపక్కన నిలదిడి. 

విరీకిస్తూవుండగా, ఆ లైనులో లారీలునడిపే దై 9వర్లందరూ చూశారు. ఇహ 

ధనపింగ్ ను ఎగతాళి చేయడం మొదలుపెట్టారు... “చెప్పరా అబ్బాయి. పెద్ద 

భక్తుడివై పోతున్నావు! మేమైతే కళ్ళతోచూసి తృప్తిపడుతున్నాము. నువ్వు 
మాత్రం చేతులుగూడా వేడి చేసుకుంటున్నావు.' ఇంకొకడై వరు ఆన్నాడు కదా. 
“అసలైన వేటగాడు ఎగి రేపిట్టని పడగొట్టాడు.” ఇంకొకడు అడిగాడు, 'ఒ'టేపి 

విజం చెప్పాలి మితుడా, రాత్రి ఎలా గడిచింది?” ఆలాఅవి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడే 

వారు. చేతులు తిప్పేవారు. . 

"మితుడా, నువ్వు చెప్పు, మ....వి ఒకరోజు సామానుల (ట్రక్కులో వేసి 

సంచుల్లో దాచి తీసుకురానా ? అవి యాసీస్ అడిగాడు. 

మొదల్లో ధనపింగ్ సిగ్గుపడి మౌనంగా వూరుకునేవాడు, కావి తరువాత 

మండిపడటం మొదలు పెట్టాడు. డై)వరు గురుచరన్ ఎక్కువ అశ్రీ లకర మైన పరి 

హానం చే పేసరికి ధనపింగ్ ఆతన్ని కొట్టాడు. అంకటితో మిగతాడై 9వర్లు ఆతవి 
పైన కోపాన్ని వెలిబుచ్చారు. 

“కొట్టడానికి ఆసలు ఈ నా కొడుకు ఎవడు? దానమ్మా, ఆదేం వీడింటిదా? 

మనం ఆ అమ్మవి ఎగతాళిగూడా చేయగూడదా ?,ఈ నా కొడుకు అక్కడ రాత్రంతా 
గడిపివచ్చాడు. మనం మాటలుగూడా చెప్పుకోగూడదా? వీడేం దానితో కలిసి. 



అత్తవారి ఆదరం రర 

(వదక్షిణచేసి వల్లకీలో కూ ర్చోబెట్టుకువి |తీసుకువచ్చాడా ? ఎవడి అమ్మా-డై వరు 

ఎగతాళిచేయకుండా వుంటాడు? .మనం దీని అమ్మా....కోనం యజమామలతో 
పోట్లాట తలమీద పెట్టుకున్నాం. వీడు "పెద్ద పపంచ చందుడు' అయాడవి మేకలు 

మేపుకునే కొండపిల్లతో ఏమవి మనసయింది, దానివి రాణిగా చేసుకువి కూర్చు 

న్నాడు! అరే తమ్ముడూ సీ అమ్మనిగాని, అక్కలవిగావీ, ఇంటిస్త్రీవిగావీ, ఏమన్నా 

అంటే మేము వీచులం. డైవర్లందరమూ ఇలా నోటికి కళ్ళకు గుడ్డలు కట్టు 

కోవడం, (పతిమాటకీ దడనటం, బాధపడటం మొదలుపెడితే రెండురోజుల్లో 

చచ్చిపోతాము. ఇదకూడా ఒక జీవితమేనా! వీ అమ్మ, వూరికి-ఇంటికి దూరమై, 

పొద్దున ఇక్కడవుం శే సాయంతావికి రెండువందల మైళ్లు ఆవతల వుంటాం. 

(వతివిముషం దుమ్మూ-ధూళి, వేళకు రోజనం వుండదు, సిద వుండదు. ఇంటా 

విడ మొహంచూసి నెలలతరబడి గడ పోతుంది. వూళ్ళోవున్న అప్పరసలవీ-పాక్రీ 
వాళ్ళని వెంటేసుకుని తిరుగుతూ పుంటాము. గుండెలిమీద కత్తులు గుచ్చుకుం 

టాయి. రెండుమాటిలుచెప్పుకుని మనను కేలికచేసుకుంటూ వుంటాము, ఇంకే 

మిటి |’ 

డై9వరు బ్లాకీరామ్గూడా హమీర్వుర్ జిల్లాలో వివసించేవాడే. వయసులో 

ఆతను ధనసింగ్ కన్నా దాదాపు ఇర వై ఏళ్లు పెద్దవాడు, మిగతాడై ఏవర్లు ధవిసింగ్ ఏ 

బాధ పెడుతుండగా చూస్తే మధ్యరో అఆపుతు=దేవాడు. ఎవరూ లేనప్పుడు అతను 

ధనపింగ్ భుజాలమీద చెయి? వేపి, “తమ్ముడూ, ఇదంతా పిచ్చికినం. (పేమ వ్యవ 

హారం పెంచుకోవడం వీదడై ఏవర్లశ క్తికి సరెన మాటకాదు. డైెవర్లది ఏమిటి? 

ముతుపషీ, _పతిక్షణం (పాణాలు ఆపదలోనే వుంటాయి విషావశంలోనూ, త్రీ 

వళంలోనూ పడటం పొరపాటు. కావలసినంత సమయం వుంది; వీలు వుంది, 

డబ్బు వుంది, జల్పా చేనుకో కావి చిక్కుకోవద్దు ! డబ్బు, భార్య, భూమి అనే 

వాటిపైన ఎవరై తే తిష్టవేసుకువి కూర్చోగలుగుతారో, వాటిని వాళ్ళే నిభాయించుకో 
గలరు. డ్రై9వరు ఇలాటివాటికి తగడు. డై వరు ఎగిరేపక్షిలాంటివాడు. ముక్కు 
విండా తిండి-నీళ్ళూ దొరికితే అదే అదృష్టం. రెక్కలు ఏపుగా తెరుచుకుని, 
దృఢంగావుండి, వలలో చిక్కుకోకుండా వున్నంతవరశే వక్షి ఎగరగలుగుతుంది. 

ఒకసారి కావాలనుకుంటే ఎంతైనా తినిపించు, ఖర్చుపెట్టు కావి జీవితాంతం వుండే 



స్కి మనిషి రూపాలు 

రోగాన్ని తెచ్చి పెట్టకో వద్దు. మేము జుట్టుని ఎండలో తెల్లబరచుకోలా, తెలిపిందా 

ఈమ్ముడూ । ఇక్కడ ఇంటివి, బజారువి, (గామానివి, పట్టణానివి అన్నీ చూశాము. 

అన్నీ సారాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి, తెలిసిందా ! ఎప్పటివరకూ సీవశంలో నువ్వు 

వుంటావో అప్పటివరకూ వాటి ఆనందం నీకు వుంటుంది. ఎప్పుడై తే వాటివకంలో 

పడతావో. నాశనం ఆయిన క్షే. 

“ఉద్యోగం వదిలి పెట్టి యుద్ధంలోకి వెళ్ళిపోతే ఎలా వుంటుంది ?' అని 

ధనపింగ్ ఆలోచించేవాడు కొని మళ్లీ సోమా ఎలా కలుస్తుంది? 

ధనపింగ్ పఠాన్కోటనుంచి మూడవరూము సరసు తీసుకుని ధర్మశాల 

వెడుతున్నాడు. (పయాణీకులు ఎక్క డావికి_దిగడావికి బండిని నూరుపుర్లో ఆపి 
అతను రోడుపక్కనవున్న దుకాణందగ్గర ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తాగడం మొదలు 

పెట్టాడు. తన భుజంమీద ఎవరివో చేతులు పడటంతో పే వెనక్కి తరిగిచూళాడు. 

మండీలైను డై 9వరు బాబూలాల్. 

'ఒకమాట చెచాతా విను బాచూలాల్ ధనపింగ్ చేయిపట్టుకుని ఒకి వై పుకు 

తీసు కెళ్ళి చెప్పాడు, “సీ లారీ ఒక్సీడెంటు పాల్టా అవకలవున్న చిన్న ఎగుడు 

మీద జరిగింది కదూ! దిబ్బమీద *హ్లా చెట్లు, వెదరుపొద వున్నచోటనేనా ?' 
ధనసింగ్ అవునని తల తిప్పాడు. 

“ఆ అమ్మారూ ఎదైనా కష్టంలొ వుందో, లేక్రసో తే పిచ్చి ఎక్కదో ఆని 

అవిపిస్తోంది. ఎప్పుడూ రోడ్డుపక్కన కిపిపిస్తుంది. మోటార్లలోకి తొంగిచూస్తూ 

వుంటుంది. ఏడుస్తున్న ట్లుగా, ఫ్లో పోగొట్టుకున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. తమ్ముడూ, 

పేరుమాతం చెప్పనుగాని ఆమెను ఎ క్తుకాద్దామని ఆలోచించే దుర్మార్గులుగూడా 

వున్నారు. ఆమెను మండీ తీసుకు వెడదామా, ధర్మశాల తీసుకువెడదామా అవి వాళ్లు 

ఆలోచిస్తున్నారు. అది చెడ్డపని. నా కొడుకులు, దుర్మార్గులు. నాలుగురోజులు 

ఆమెతో ఆడకారు, ఆతరువాత మళ్లీ అమ్మేసారు. నీదగ్గర దాచడం దేనికి, నా 

కొడుకు, ఆ బిహారీ, అఫ్జల్ ఈ పన్నాగం పన్నుతున్నారు. ఇందుకే బిహారీ తన 

డ్య్యూటీవి సామానుల లారీమీద వేయించుకునే ఆలోచనలో వున్నాడు, నా పేరు 

మాత్రం చెప్పద్దు. అంతే నీకు చెప్పాను. ఎందుకంటే ఏదో ఒక ఏర్పాటు చేసు 
కుంటావని' అని బాబూలాల్ తెలియజెప్పాడు. 



అత్తవారి ఆదరం ర్? 

బాబూలాల్ చెప్పినమాటలు విన్నదగ్గర నుంచి ధనసింగ్ సరిగా మోటరు 

'నడపలేకపోయాడు. ఎలాగో ఆలా ధర్మశాల చేరాడు. బిండివి దబినవద్ద వదిలేసి 
కంపెనీ ఆఫీసులోకి వెళ్ళాడు. నాలుగురోజుల శెలవుకోనం దరఖాస్తు ఇచ్చాడు. 

ధనపింగ్ కాస్పేపు ఈ కాలిమీద, కాస్పేపు ఆ కాలిమీద బరువువుంచి నిలదిడి ఒక 

గంటపేపటివరకు నిరీక్షిస్తూనే వున్నాడు కాని మేనేజరు అతనివైపు చూడనేలేదు. 

చివరకు ధనపింగ్ అన్నాడు... “అయ్యా, శెలవు కావా వాలండీ 1" 

“ఎందుకు ?' మేనేజర్ ధనపింగ్ ఇచ్చిన కాగితాలమీద దృష్టిసారించి 

అడిగాడు, 

“రేపు ఉదయం వూరు వెళ్ళాలండీ, అవసర మైన పని వుంది.” 

“ఉద్యోగం అనుకున్నావా లేకపోతే తమాషా అనుకున్నావా?" మేనేజరు 
చలు 

ధనపింగ్ వైపు చూళొడు, "ఇబవొా.ళ సాయం్యతంవచ్చి రేపషపొదున శెలవుకావాలని 
క్ు (ల 

నీపని అవసరి మెనది, ఆయితే కంపెనీపని అవసర ఆడాప సునాారు, వొదగారు, చ 
జా ఆ 0 

మెనది కాదా? అయ్యగారూ, ఇక్కడ ....తో వఐవతనూపాడలు కొటుకుపోతాయి. 

నోటీసు ఇచ్చావు శెలవుకి, శావిషయం ముందే కెలీదా?' 

A 
ఆనే “ఎయా. ఎం తెలునుందిండి. 

లి ట్ fi 

ధనసింగ్ : దిళిమాలాడు, 

fx ఫే = శ ఓ th gh ల లో e/ గ్ Oa లే *“ఇ:..వంటి శెలవు కావాలంచే నీకుది 

లో 

“అయ్యా నేను ఎక్కడనుంచి ఎవరిని తీసుకురాగలను |! ఇస్పుడే పఠాన్ 

కోటనుంచి రాగాన కం జ్వరంగావుంవని తెలిసింది, ఎవరికి ఏం తెలు 

స్తుంది చెప్పండి ఇలా జ్వర ౦పెచ్చి ఏ పడుతుందని. " 

“విసిగించకుబాదూ, ఒక నారి చెప్పానుగా. చూడటంలా, కుల్లూ వెళ్లాల్సిన 

ఏభై బళ్ళ లెక్క పడు. నీపనే ముఖ్యమెపోయింది. నువు పెపే రొనైముక్కలే 
pn షం ల ల 

తింటున్నాం. ముఖ్యమెన పనులున్న పెదదొరగారు వచ్చాడు. “మేనేజరు మళీ 
యులు 0౧ హె oe) 

ధనసింగ్ వైపు చూడలేదు. ధనపింగ్ ఒకి ఆరనిముషం నుంచున్నాడు. తర్వాత 

. వళ్ళునూరుకూ దియటకు వచ్చేశాడు. దగ్గరలోవున్న దుకాణందగ్గర మోహసిన్ 
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భాన్ తలపాగాచుట్టుకువి గాజాగ్లాసు పట్టుకుని టీ చప్పరిస్తూ శమ్సుల్తో మాట్లాడు 
తున్నాడు. ధనసింగ్ బాధగా ఫిర్యాదు చేశాడు. “ఏమండీ థాన్గారూ. ఎవరి: 

ఇంట్లోనన్నా జ్యరమొ స్తే శలవు దొరకదా? 

“ఏం జరిగింది?" మొహసిన్ ఆడిగాడు, 

ధవపింగ్ మేనేజరుకో జరిగినమాటలు, మేనేజరు జామీనుగురించి వత్తిడి 

చేయటంగురించి చెప్పాడు. శమ్సుల్ వేళాకోళం చేశాడు.“ఇప్పుడనలు సీ ఇం 

టావిడ ఎక్కడుంది ? ఇంట్లో జ్వరం రావడావికి.' 

మోహసిన్ ఖాన్ మిగతావాళ్ళకి వినపడేలా సమాధానం చెప్పాడు__.'వీ 
అమ్మ, ఇంటిది లేకపోతే మటుకేం, ఇతని ఇల్లువుంది. ఆక్క....చివరికి ఇతనే 

ఆకాశంనుంచి ఊడిపడ్డాడా. మనిషి ఎక్కడ పుడతాడో అదే అకిని ఇల్లు అవు 

తుంది” అని ధనపింగ్ వెపు చూళాడు.___*ఏరా, వంక పెడుతున్నావా లేకపోతే పీ 

అమ్మ .... విజమైన మాపేనా | అబ్బాయి పీమీద ఎందుకో అనుమానం వసోంది. 

ఆరోజు లారీ యూనివర్సల్ జాయింటు విరక్కొట్రి తెచ్చావురా. కం పెసీవాళ్ళ.... 
=== లో వందంబాతిక రూపాయలు నష్టంచేశావు, ఇవ్వాళ జామీనులేకుండా శెలవు 

కావాలంటావు. నా కొడకా, ఒకే దుర్మారం' మోహపిన్ ఆత్మీయతతో నవ్వాడు. 

'భాన్గారూ, ఇచ వేరే గత్యంతరం లేనిది, ఇందులో ఎవరుమటుకూ ఏం 
చేయగలరు?” ధనపింగ్ చాలా అణకువగా సమాధావం చెప్పాడు. 

“కాని తమ్ముడూ, నీకు బదులుగా పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి........ కంపెపీ 

నాయాళ్ళు మనిషి లేకుండా మోటరువాళ్ళ....తో నడిపిసారా? ఈ నాకొడుకులు, 
కంపెనీవాళ్ళు స్పెయర్గూడా వుంచరు' మోహసిన్ ఆన్నాడు. 

“స్పెయర్ ఆయితే వున్నాడు" శమ్సుల్ మధ్యలో చెప్పాడు. 

*“ఆయికే ఎవరికిబదులుగా పని చేస్తున్నాడు? ఎవడున్నాడు శెలవు మిద +” 

ఉస్తాద్ తన మీసాలను తిప్పుకుంటూ “మాకు బవలుగా' అన్నాడు. 

“నువ్వు శెలవుమీద వెడుతున్నావా! నీకే పనుంది :' మోహసిన్ ఆడిగాడు.. 

“ఉస్తాద్ , ఒక వనుంది, చాలా ముఖ్యమైన పని' ళమ్నుల్ కనురెప్ప 

లాడించాడు. 
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మోహపిన్ ఖాళీచేపిన టీ గ్లాసును బల్లమీద పెట్టి, తలపాగా చివరి అంచుతో 
మీపాలు తుడుచుకుంటూ అడిగాడు, “ఇంతకీ మేం తెలుసుకోవచ్చా ఏం ముఖ్య 

మైవ పనో ?" 

“ఉసాద్, ఆరోగ్యం కొంచం చికాకుగా వుంది' శమ్సుల్ చిరునవ్వు 

నవ్వాడు. శమ్సుల్ వెనుక హర్నామ్ నవ్వి “ఉస్తాద్. నేను చెప్పనా వీడికేం 

వనుందో ;” అన్నాడు. 

శమ్సుల్ ఆపేశాడు, 'నాయాలా నోరు మూసుకో, నీకేం తెలుసు? నాకు 

ప్రై వేటు పనుండి. ఉస్తాద్ వీడు ఆబిద్ధం చెపుతాడు, వీడికి తెలీదు." 

మొహపిన్ హర్ నామ్వైపు చూళాడు. 

“ఉస్తాద్ వీడు దిటాలేలోవుండే మీరన్ వేళ దగ్గరకు వెడుతున్నాడు. 

ఇవ్వాళ మండీనుంచి దేపీ పారాసీసా తీసుకొచ్చాడు.” హర్నామ్ రహస్యాన్ని 

దియట పెట్టాడు. 

శమ్సుల్ అత్యాచారాన్ని తిరస్క-రిస్తున్నట్లుగా బిగ్గరగా కేకేశాడు___ “ఒట్టు 
ఉస్తాద్, వీడు అబిద్ధం చెపుతున్నాడు. వీడికేం తెలీదు." 

మోహపిన్ ఒక్క ఊపులో నాలుగ్గైె దుకిజ్లా గట్టిగా తిట్టాడు. “వీ అమ్మ .... 

జీతండబ్బు చాలా పోగ్గె౦ది. దుర్మార్గుడు, వేశ్యలదగ్గర కెడతాడు. ఆరే హర్నామ్, 
నాయాల సీపాని లాక్కుని తీసుకురారా! వేశ్యకి తాగిస్తావా! దానమ్మ.... 
వాళ్లేమో నాయాళ్ళు నిన్నే తాగేస్తారు. ఒక స్నేహితునికి సహాయం చేయవు, 
నీ సంపాదన వేశ్యలకి ఇస్తావా! సుఖరోగం అంటుకుంటుంది, తర్వాత ఆ అక్క 

....చేతూకి మల్లే చేత్తోపట్టుకుని తిరగాలి ।' 

శమ్సుల్ చేతులు నలుపుకుంటూ వుండిపోయాడు. మోహాసిన్ ఖాన్ సెగ 

చేపినమీదట హర్ నామ్, జవాహర్లు సీసాని దియటకు తీశారు. 

మొహపిన్ ధనసింగ్ వి ఓదార్చాడు.'అబ్బాయి, బాధపడకు. ఆనా కొడుకు 

మేనేజరుతో చెప్పు, మోహపిన్భాన్ పనిచేస్తాడని. ఈ నాయాల శమ్సుల్ చేస్తాడు. 
ఒకట్రిప్పు మేం వేస్తాం, ఎల్లుండి బ్లాకీకి రెస్టు, అందుచేత ఎల్లుండి నీపని అతమ 
చేస్తాడు. మంచివాడివిగాని ఎవరిసహాయంలేని ఈ రోజుల్లో నువుమా(తం ఎక్కడా 
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వారాలితర బడి చేయద్దు, అలా చేశావంపే మియా. కుందన్పింగ్తో చెప్పి సీచెవి 

కోయిస్తాను తెలిసిందా 1" 

ధనసింగ్ రాత్రంతా బాగా ఆలోచించి తన పథకం తయారుచేసుకున్నాడు - 

పోస్టాఫీసులో అతనికి డెబ్రై రూపాయలున్నాయి. కాని రాత్రిపూట అవి తీసు 
కోవడం కుదరదు. ఆతను ఒకళ్లడగ్గర రెండు, ఇంకొకళ్ళదగ్గర అయిదు చొప్పున 

ఇరవై రూపాయలు డై వర్లనుంచి అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆంతాకి లిపీ నలభై 

రూపాయలు చేశాడు. మర్నాడు ఉదయమే వై జ్నాధ్ వెళ్ళే ఇంకొక కం పెనీవాళ్ళ 

బస్సులో (పయాణం అయాడు. ఈ దిండి తర్వాత ఆతను పనిచేసే కంపెవీవాళ్ల 

బండి పరాన్కోటనుంచి కుల్లూ సరాసరి వెశ్ళేబండి వెడుతుంది. అతను ఆలో 

చిస్తూ వెడుతున్నాడు, బిస్సులువెశ్లే వేళప్పుడు సోమా రోడ్డుమీదకువస్తుంది. 
అతను కొంచం ముందుగానే చేరుతాడు. ఆమెను కలుసుకుంటాడు. ఒకవేళ ఆమె 

తనతో రావడానికి ఒప్పుకోకపోతే - “నువ్వే న్నాపాణం, ఇప్పుడు చావడం దిత 

కడం నీతోకలిసే' అవి ఒపేసుకుని చెప్పుతాడు. 

ధనపింగ్ ఎక్కి ని ఐస్సు ఇంజను సకిగాలేదు. అంచేత బండి వైజ్ నార్ 

అరగంట ఆలస్యంగా చేరింద. అతను వెంటనే కాలినడకని పాల్టావైపు 

బయల్రేరాడు. చాలా తొందరగా నడుస్తున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో రోడ్డు ఇరుకుగా 
వుండటంపలన దిన్నులు ఒకసమయంలో ఒకవేపే వెడతాయి. పట్ మండీ 

నుంచి వెజ్ నాధ్ వైపు, తరువాత వైజ్ సార్ నుంచి మండీవై పువెశ్ళే దిస్పులు 

వస్తున్నాయి. దారి పర్వతాలపక్క సవున్న పాంతాలపక్క నుంచి తిరుగుతూ 

వెడుతుంది. అందుచేత ఏ ప్రాంతంలోనై నానరే కళ్ళు దారిషద కేవలం కొన్ని 

ఆడుగులవరకే చూడగలుగుతాయి. మరికొన్ని చోట్ల నుంచిచూ స్తే దారి కొన్ని 

మైళ్ళవర కూ నిర ర్లత్యంగా పడేసిన తాడులా కనిపి స్తుంది. 

ఎదుటినుంచి దిస్సు వస్తోంది. ధనపింగ్ దుమ్మునుంచి, ఎరుగున్న వాళ్ళ కళ్ళ 

నుంచి తప్పించుకోవడానికి పొలాల్లోకి డిగిపోయాడు. బిస్పు దాటిపోయిన తర్వాత 

మళ్ళీ రోడ్డుమీదకు వచ్చాడు. రోడ్డు ఎక్కడంచేత ఆతనికి చెమట పడుతోంది. 
గంటన్నరనుంచి నడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వైజ్నాధ్ నుంచి పైవై వుచెళ్ళే బస్సుల 
"వేళ అవుతోంది. ఒకవేళ ఆతను ఎక్కిన బస్సు ఆలస్యంగా వచ్చివుండకపోయి 
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నట్లయితే ఈపాటికి మఘేరా చేరివుండేవాడు. మాటిమాటికీ కళ్ళదగ్గర చేయి 
పెటుకుని ఎ తుమీద ఆ దిద్బిని గు రుపటకావికి (పయత్నం చేసున్నాడు. దిబ్బ 

ల చీ ౨ అ = 

కనిపించసాగింది. కాని ఆ ప్రాంతం ఇంకా రెండుమెళ్ళకన్నా తక్కువదూరంలో 

లేదు. రోడ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సున్నంపూయబడివున్న రాళ్ళు ఎండలో 

మెరుస్తున్నాయి. వెనుకనుంచి వచ్చే బస్సుఇంజన్ల మోక వినిపించసాగింది. 

అతను ఇంకా తొందరగా నడవటం మొదలుపెట్టాడు. ఆయాసం వస్తోంది. నుదుటి 

మంచి చమటకారి కాళ్ళు, చెప్పులు తడిసిపోవటం మొదలు పెట్టాయి. 

వెనుకనుంచి పరుగెత్తుకు వచ్చేబస్సులు డగ్గకకు చేరుతున్నాయి. ఎదురుగా 
రోడ్డుమీద దిబ్బ క్రింద ఆతనికి ఒకస్త్రీగూడా కనిపించింది. ఆ ప్రీ కళ్ళను ఎండ 
మంచి కాపాడుకోవటానికి చేతినీడను చేసుకుని ఆ వై పే దిస్సులను చూస్తోంది. 
ఒకవేళ ఆమెకు ఆతనుగూడా కనిపిస్తూ వుండివుండచ్చు. ఆతను రావటం తెలుసు 

కుంచేమాత్రం గుర్తిస్తుంది కూడా. కేకేసి పిలుద్దామని ధనసింగ్ అనుకున్నాడు. 
కేక ఆంతదూరం వినపడదు. సమంజసం కాదుకూడా. ధనపింగ్ రొప్పుతున్నాడు. 

అతను ఇంకా తొందరగా నడవటం మొదలుపెట్టాడు. ఒక దిస్సు దుమ్ము లేపుతూ 

పక్కనుంచి దాటిపోయింది. బస్సు బస్సుగావుంది, మనిషి మనిషిగా. దిస్పు ఇను 

ముతో చేవిన శ్వానకోళాలతో గాస్ ఏలు స్తాండి. క్ 

గాలిపీలర్చెేమవీషి దానితో పోటీ ఎలాచేయగలడు' కొంచం తేడాగా మిగతా దిస్పుళు 

కటాంసాల శ్వాసకోళాలతో 

వచ్చాయి. ధనపింగ్ బలహీనతమీద దుమ్ముకొడుతూ అతన్ని వెనకాల వవలేపి 

వెళ్ళిపోయాయి, ఆతను ఎప్పుడూ దిస్ప్సుగాని, లారీగాని నడుపుతూ వెడుతూ . 

వస్తూ వుండేవాడు. కాలినడకన వెశ్ళేవాళ్ళమీద ఇలాగే దుమ్ము రేపుతూ వుండేవాడు. 

దారి తన అసలై న సామర్థ్యాన్ని మరచిపోయి లోపళివై పుకు తిరిగింది. ఇప్పుడు 

ధనసింగ్కు దిబ్బ కన్పించటంలేదు. అతవి హృదయం అనుమానంతో దక్ = థక్ 

మంటోంది. దిస్సులు దాటి వెళ్ళిపోగానే సోమా వెనక్కితిరిగి వెళ్ళిపోదు కదా; 

ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అక్కడికి ఎలా వెళ్ళగలడు ? 

ధనపింగ్ పక్కదారినుంచి పై రోడ్డుమీదకు వచ్చేసరికి బిస్పులు దిబ్బదాటి 

చాలాదూరం ముందుకు వెళ్ళిపోయాయి. రోడ్డుమీదలేచిన దుమ్ముతెరకూడా గాలి 

ఊపులవలన చెల్లాచెదరై పోయి స్టిరంగావుంది. సోమా ఇప్పుడు అక్క_డలేదు, 
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కొండచాటున వుండటం చేత సోమా ఏవైపు వెళ్ళిందీకూడా ధనసింగ్ తెలుసుకో 

లేకపోయాడు. ఇప్పుడు ఇక తొందరగా నడవటం అనవసరం. ధనసింగ్ నడక 
"వేగం తగ్గిపోయింది. తొందరగా నడవటంచేత ఆతనికి దాహంకూడా వేస్తూంది. 

"అడుగులో అడుగేసుకుంటూ నడుస్తూ ఆలోచించడం మొదలెట్టాడు. సోమా మళ్ళీ 
రోడ్డుమీదకు వచ్చేంతవరకూగావి, సీళ్ళకోసరం బావిదగ్గరకు వచ్చేంతవరకూగాని 
ఎక్కడ విరీక్షించగలడు? బావిదగ్గరకు వెళ్ళి నీచ్ళుతాగటం, రోడ్డుమీద చెట్టుక్రింద 
విలబడి ఎదురుచూడటం ౬ ఇదే చేయగలడు. 

ధనసింగ్ బావిదగ్గరకు చేరేనరికి “ఢప్ = ధప్, - ధప్ - ధప్” మన్న 
'చప్పుడు బావిగట్టుమీద నుంచి వినపడింది. ఎవరో స్రీ దిండతో బాదుతూ బుట్టలు 

వుతుకుతోందని అనుకున్నాడు. తనరాకని తెలియపరచడంకోనం మెల్లిగా దగ్గాడు, 
తర్వాత తలఎ త్తి చూశాడు. వయసులోవున్న ఒకస్రీ తన శరీరాన్ని మురికి అనే 

“బట్టతో కప్పుకువి ఒక భుజంమీద తలపెట్టుకుని, విచారంగా నెమ్మదిగా తడిపిన 

మురికిబిట్టలను బాదుతోంది. రెండవచేతి దోసిలితో వీళ్ళు చల్లాతోంది. ఆమె జుత్తు 

చిక్కులుపడి చింపిరిగావుంది. వంగివున్న ముఖం కన్పించటంలేదు. 

ఆమెకు ధనసింగ్ దగ్గు, చెప్పుల చప్పుడు వినపడలేదు. ఆమెను ఈ 
స్థితిలో చూసి ధనసింగ్ సిగ్గుపడ్డాడు. మళ్ళీ గట్టిగా దగ్గి వంటిమీద బట్ట సరిచేసుకో 
మన్నట్లు ఆమెకు సూచన ఇచ్చాడు. బండతో బట్టలు బాదేశబ్దంవలన ఆమెకు ఈ 

హెచ్చరికగూడా వినిపించలేదు. మళ్ళీ దగ్గబోయాడు కాని సోమా కాదుగదా అని 

అతనికి ఆనిపించింది. భుజాలు, ఆకారం, చూ సే సోమా అనే అనిపిస్తోంది. 

ధనసింగ్ ఎంకో ఉత్సాహాన్ని పొందాడు. ఆతవి అడుగులు భూమిమీద వేగంగా 

శద్దిం చేశాయి. 

సోమా వెంటనే (తుళ్లిపడింది. ఆమె కళ్లు వస్తున్న వ్య క్తివై పు తిరిగాయి. 
ఒక్క_తణం భయపడింది. తర్వాత ఆతన్ని గుర్ధించగానే ముఖం గులావీపువ్వులా 

వికసించింది. కళ్ళు తడి ఆయాయి. తనపై బట్టలో పూర్రిగా ముడుచుకుపోయింది. 
సిగ్గువలన తలను మోకాళ్ళమధ్య దాచేసుకుంది. 

ధనసింగ్ ఒక్కవురుకులో బావిగట్టునుంచి నీళ్లతొ"్పై దగ్గరకిచేరాడు, 
సోమా చింపిరి జు త్తుమీద చేయివేసి నిండుగా 'సోమా” అవి పిలిచాడు. 
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“ఏమండీ, దిటలుకటుకుని లేను, అయ్యో, ఇంకెవరన్నా వసారు” అన్నది. 
అ లట అటి 

ధనపింగ్ దిట్రలవై పుచూసి తెలుసు కున్నాడు = కుప్పగా తడిసివున్న 

మురికి బట్టలు ఒక కడవలో పదేసివున్నాయి. రెండుమూడు బట్టలు సోమాచేతిలో 
వున్న దిండదెబ్బలు తింటున్నాయి. ఎండలో ఆ రేద్దామని ఆమె మొదట తను 

కట్టుకోవలసిన దిట్టలు వుతుకుతోంది. మిగతా దిట్టలు వుతికేసరికి ఎండేసిన బటలు 
జ 

లు 

ఎండిపోతాయి. 

“అయితే కట్టుకో తొందరగా” ధనసింగ్ అన్నాడు, 

“ఇవయితే వుతికేళశాను. ఎండలో ఆరేస్తాను, కొద్దిగా ఎండగానే కట్టు 

కుంటాము." ఆమె తనలోనే ముడుచుకుపోయింది. తాబేలులాగా మెడ కొంచం 

వై కెత్తి ఏమండీ నేను మీకోసం చాలా రోజులనుంచి ఎదురుచూస్తున్నాను" 

అన్నది. 

సే నొచ్చేశా మగా” 

“ఏమండీ మీరు చాలామంచివారండీ! మీరు కొంచం చాటుకి వెడితే నేన 

ఈ బట్టలు ఎండటానికి ఆరేస్తాను. ' ధనసింగ్ గట్టిగా గాలిపీల్చి మజునూ చెట్ల 

వైపు వెళ్ళాడు. సోమా తడిసివ తన బిట్లలని ఎండపడుతున్న బావిగట్టుమీద పరి 

చిండి. మిగిలిన బట్టలని వుతకడం మాగేసి దావిగట్టుచాటున ముడుచుకుని 

కూర్చుంది, 

ధనసింగ్ వావిదగ్గరికి తిరిగివచ్చి సోభూకి కొంచం దూరంగావున్న నీటి 

తొదైదగ్గర కూర్చుని దోసిలితో నీళ్ళు తాగాడు. “విన్ను తీస కువెళ్ళడానికి వచ్చాను” 
అన్నాడు నెమ్మదిగా. 

సోమా తలవంచుకుని తొ'టైలోని నీళ్లవైపు చూస్తూ చెప్పింది = 'ఏమండీ, 

మా మామగారు నన్ను ఆమ్మడానికి మండీ తీసుకు వెడదామనుకుంటున్నారు. 
మన్నూసావావి అడిగి ఆయన సలహాతీసుకున్నారు.' ఆమె కళ్ళలో నీళ్లు పొంగి 

వచ్చాయి. "ఆందుకనే మీకోనం ఎదురుచూస్తూ రోజులు గడుపుతున్నాను” 

ఆంది. 

ధనసింగ్ ఆశ్చర్యంగా సోమావైపు చూస్తూ వుండిపోయాడు, క్షణం 
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ఆలోచించి అన్నాడు. “ఈ చచ్చినబిట్టలని ఒడిలిపెకేసెయ్. నీ బట్టలు కొంచం 

ఆరగానే తొందరగా కట్టుకుని బియలుదేరు, వెడదాం. పొలాల్లోని దిగుడు దారి 

గుండా నడచి వెడదాం. రోడ్డుమీద వాళ్లు నిన్ను ఎరుగుండి మడవచ్చు. పాల్టా:. 

దాటినతర్వాత బస్సు ఎక్కు_దాం,' 

సోమా పైబుట్టకొంగుతో కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంది. చిక్కుపడిన జు త్తుతో 
చెరిగిప్రోయిన ఆమె తలవెక్కిళ్ళవలన కదులుతోంది. 

“సోమా, నేను నిన్ను తీసుకువెడతాను. నీకోసం (ప్రాణాలిసాను గాని 
విన్ను ఈ కసాయివాళ్ల చేతులలో ఇక వుండనివ్వను.' ఆని ధనపింగ్ బాధగా 

అన్నాడు. 

సోమా ఏమీ చెప్పలేకపోయింది. ఆలానే ఏడుస్తోంది. ధనపింగ్ మళ్ళీ 

చెప్పాడు “ఇకలే, అవకాశం పోగొట్టుకోకు. పద, మూడవయూమున మండీనుంచి 
తిరిగివచ్చే బస్సుని దేన్నైనా పాల్ టాదగ్గర ఆపి ఎక్కు_దాము”, 

“ఏమండీ నేను మీతోరాకపోతే ఎక్కడికెడతాను?:” సోమా అసహాయు 
రాలై_ చెప్పింది. 

“లేకపోతే ఇంకొకడిచేతికి అమ్ముడు పోతావా: నాకోనేరా! గుండె 
వేగంగాకొట్టుకుంటూ వుండటంచేత ధనపింగ్ గొంతు వణుకుతోంది. 

సోమా లేచినిలబడింది. బావిగట్టుమీద ఆరేసిన తనబట్టలు తీసుకుని మజునూ 

చెట్లగుదురులోకి వెళ్ళింది, రెండుసిముషాలలో తడిసి దిరువుగావున్న దిట్టలు 

కట్టుకుని వచ్చేపింది. వాళ్ళిద్దరూ బావినీళ్ళతో (ప్రవహించే కాలువ ఒడ్డునుంచీ దిగుడు 
వైపు దిగి వెళ్ళారు. 

ధనసింగ్కు ఆదారితో పరిచయంలేదు. సోమా కొంగుతో కళ్లు తుడుచు 

కుంటూ దోవచూపిస్తూ ముందు నడుస్తోంది. ఎంఢ, గాలివలన ఆమె దిట్టలు 

ఎండిపోయాయి. పాల్టానించి అరఫర్లాంగు ముందుకువెళ్ళి వాళ్లు రోడ్డుమీదకు 

వచ్చారు. రోడ్డుమీదనుంచికాకుండా ఎత్తు - పల్లాలమీదకు తొందరగా ఎక్కడం 
చేత ఇద్దరూ అలసిపోయారు. అదేసమయంలో మండీవై పునుంచి వె శేబస్పుల 

మోత వినిపించింది. ఆ స్థలంలో రోడ్డు ఒక దిబ్బచుట్టూ తిరిగింది. అంచేత వెనుక 
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నుంచివచ్చే బస్సులు కనిపించడంలేదు. రోడ్డుమీద దిబ్బినీడ పడుతోంది. ఆక్కడే 
వాళ్లు ఆయాసం తీర్చుకోవడానికి ఆగారు. ధనపింగ్ సోమాముఖంమీద పట్టిన 

చమటను, ఆమె ఆయాసాన్ని చూసి “బస్సు ఎక్కు_దాము' అన్నాడు. ఆతను 

ఆలోచించిండికూడా ఏమిటంకే దిస్పు ఎక్కకుండా నడిచి వెశ్ళేటట్లయికే చీకటి 

వడకముందు ఏవిధంగానూ వైజ్నార్ చేరలేరు. 

మొదటి బస్సుదగ్గరకురాగానే ధనపింగ్ దారిన నడిచే బాటసారిలా చేయెత్తి 

దిస్పు ఆపేందుకు సౌంజ్ఞచేశాడు. ఆ బస్సు అతను పనిచేసే కంపెనీదే. ధనవింగ్ 

భయపడ్డాడు. కాని అతను చేయి ఎత్తేశాడు. విస్పు ఆగుతోంది, అతను ముందున్న 

అద్దంలోంచి డ్రైఎవరును గుర్తు పట్టడానికి (ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ రోడ్డుకు 
ఎడమవైపున వుండటంచేత, (పయాణీకుల చాటునవున్న డై వర్ని చూడలేక 

పోయాడు. దిస్పు కొద్దిదూరం వెళ్ళింది. ఆతను దిస్పువై పుకు కదలగానే మియా 

కుందన్ సింగ్ దిస్పునుంచి దిగి తనవైపు రావటం చూళాడు. 

ధనపింగ్ భయపడి “మియాగారూ, మా ఇద్దరికి చోటుకావాలి' అన్నాడు. 

మియా ధనపసింగ్ వెపు కోపంగాచూసి తిడుతూ, “ఈ ఆమ్మాయి ఎవరు?” 

అని అడిగాడు. 

ధనపింగ్ సమాధానంగా 'మియాగారూ నాకు వదనవుతుంది. ఈమెను వెంట 

బెట్టుకుని ఇంటి కెడుతున్నాను" అన్నాడు. 

కుందన్ సింగ్ కొంచం గట్టిగా అన్నాడు. “నీ ఆమ్మది....మమ్మల్ని మోసం 

చేస్తావా, అక్క_ .... దీనికోసం ఇంటిదగ్గర జ్వరంగావుందవి వంక పెట్టి శెలవు తీను 

కున్నావు. ఇంకొకడేమో నీకు జామీను ఇచ్చిచావాలా? నువ్వు ఈ అమ్మాయితో 
కులుకుతూ తిరుగుతావా, దుర్మార్గపు పురుగా !' 

“ఉస్తాద్ ....” ధనసింగ్ తన నిర్దోషిత్వాన్ని తెలియపరుద్దామనుకున్నాడు. 

కావి కుందన్సింగ్ గట్టిగా అరిచాడు. “నోరుమూసుకో, వీ అమ్మ....నీ బాబుకు 

నేర్చుతావురా ! ఏ బస్సులోనన్నా కాలుపెట్టావా జ్యాగత్త ః నాకొడకా, కాళ్ళు విర 
క్కొాడతా. మిగతా డై 9వర్లని చిక్కుల్లో పడేస్తావాః నడిచివెళ్ళు. ఈ అన్ముని తీసు 

కెళ్ళి దాని ఇంటిదగ్గర విడిచి పెట్టి రా 
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రెండుబిస్సులు ఒకదానివెనుక ఒకటిగా వస్తున్నాయి. దిస్సులవేగం తగ్గటం 

చూసి కుందన్ పింగ్ వాళ్ళని వెళ్ళిపొమ్మని సౌంజ్ఞ చేశాడు. ధనపింగ్ చెప్పేదేమీ 
వినకుండా తన దిస్సువై పు వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా చాలాబిస్సులు వచ్చాయి, వెళ్ళి 

పోయాయి. చేయెత్తి దిస్పులను ఆపడావికి ధనసింగ్కు ధైర్యం చాలలేదు. ఆతవి 
హృదయం బాధతో నిండిపోయింది. చివరికి సోమాకో ఆన్నాడు-'ఇక్క_డ బిస్సు 
లలో చోటు దొరకదు. వై జ్ నార్ వెళ్ళి ద స్పెక్కుదాం." 

సోమా మౌనంగా ధనసింగ్కు ఒక అడుగు వెనకగా కలిపి నడుసోంది. 

ధనపింగ్, సోమా రోడ్డుమీద అయిదుమైళ్ళు నడిచి వెళ్ళిపోయారు. 

సూర్యుడు పడమరవై పున కొండలవెనుకకు జారిపోయాడు. వెంటనే చీకటి దట్ట 
మైంది. చల్లగాలి వేగంగా వీచటం మొదలై ౦ది. నడవటంచేత ఇద్దరికీ చమట 

పడుతోంది. చమటతో తడసినదిట్టలలోకి గాలి పోవటంచేత వణుకు బయలుదేరు 

తోంది. సీకటి పడటంచేత ధనపింగ్కు అనుమానంగావీ భయంగానీ లేవు. కంకర 

రాళ్ళతో వేసిన రోడ్డుమీద ఇంతదూరంమంచి చెప్పులేమి వేసుకో నికాళ్ళతో, మెదల 

కుండా నడిచివచ్చే సోమానిగురించి ఆతనిమనసు కరిగిపోతోండి. బాధపడకుండా 

వుండటానికి, అలనటగురించి ఆలోచించకుండా వుండటావికి మాటిమాటికి 

ఆమెకు ధైర్యం చెపుతున్నాడు. తన మామగారు, మన్నూసాహ్లు పన్నిన 

సన్నాగంగురించి సోమా ఆయాసంతో రొప్పుతూ సవిస్తరంగా చెప్పింది. కళ్లు 
తుడుచుకుని ధనపింగ్తో అన్నది-'మీరు చాలా మంచివారండి, నాకు మీరే 

ఆధారం. కావాలట చంపండి. కావాలం పే (ద్రితికించండి. ” 

ధనపింగ్ ధర్మశాల, కుల్లూ. పఠాన్కోటిలలో ఇంగ్లీమవాళ్ళవి, పెద్దపెద్ద 

వాళ్ళని, తమ భార్యలచేతులు పట్టుకువి, చేతిలో చెయ్యేసుకుని కలిసి వెడుతుండగా 
కూడా చూశాడు. ఇదిచూపి అతనిహృదయంలో చక్కలిగిలి పెట్టినట్లయేది. ఆతను 

మిగతా డ్రైంవర్లతోకలిపి ఆ దృశ్యంగురించి అసభ్యకరమైన  వేళాకోళంచేస్తూ 
కేకలు వేసేవాడు. చప్పట్లు చరిచేవాడు. కాని ఇప్పుడు సానుభూతి, కర్తవ్యంల 
తలంపువలన సోమాకు అద్నేపకారంగా చేతినిఇచ్చి పాయం చేయడానికి [ప్రయత్నం 

చేశాడు. ఆలా చేయటంవల్ల సోమా సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయి “ఏమండీ ఇలా 

చేయకండి, మీరు చాలా మంచివారండి' అంది. 
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ధనపింగ్ ఆమెను బుజ్జగించి “మంచిదానివే ! ఇందులో భయమేముంది ? 

ఎవరు చూస్తారు? నువ్వు అలసిపోయావు. కొంచం సాయం తీసుకో” అని నచ్చ 

జెప్పాడు. కాని సోమా అందుకు ఒప్పుకోలేదు. ఆమెకు ఈవిధంగా నడుస్తుంటే 
ఆలస్యమవుతోంది. సిగ్గుతోవిండిన తన కళ్ళని చీకటిలో ధనసింగ్వైపు తిప్పి, 
ముడుచుకుపోతూ “వద్దండి' అన్నది. కొంచం ఎడంగా జరిగి తొందర తొందరగా 

అడుగులేస్తూ ధనసింగ్ తో సమానంగా నడవసాగింది. 

వైజ్ నార్ 'పున' ‘బినియా'ల దిగువు కొండగుట్టలమీదవుంది. అక్క_డ 

ఎత్తుగా వ్యాపించిన సారవంత మైనభూమివుంది. “పున” దిగుడువంతెనలమీదనుంచి 

పెకి దిస్ఫ్సుమార్గం వంకరటింకరులుగా తిరుగుతూ వెడుతుంది. కాని కాలినరకన 

వెళ్లే బాటసారులు రాళ్ళతోకట్టిన మెట్లమీద ఎక్కి "వెడతారు. ధనసింగ్, సోమా 
రొప్పుతూ మెట్ల మీ ఎక్కు కున్నారు. చీకటి, నిర్మానుష్యత, చల్లగాలులను 

చీలుస్తూ వై జ్ నార్ పోలిసు ప్రేషను గడియారం గంటలుకొ కే శబ్దం వినిపించింది. 

ఏడుగంటలయింది. దూరంనుంచి తొందరతొందరగా నడిచిరావడంచేత. ఎత్తైన 

మెట్లు ఎక్కడంచేత సోమా, ధనపింగ్, ఇద్దరూగూడా బాగా అలసిపోయారు. 

తీవమైన చలిగాలిలోకూడా వాళ్ళనుదుటినుంచి చమటికారి _ప్రవహిసోంది. ధన 

సింగ్ తన అలసటకన్నా ఎక్కుపగా సోమాగురించి ఆలోచించి “ఒక్కక్షణం పేపు 

కూర్చో" అన్నాడు, 

దూరంగా [క్రింద తెల్లటిరాళ్లతోనిండి, వర్షంలో (ప్రవహించడంకోసనం 
వెడల్పైన కొండరాతిమీద సిగ్గుపడి, ముడుచుకుపోయిన “వుని కలకలమని శబ్దం 

చేస్తూ (ప్రహిస్తూంది. ఎత్తుమీద పక్కపక్కల చీడ్ అడవులతో నిండిన £ఖరాల 
నుంచి సరనరమంటూ గాలి ఏీసోంది. ఎత్తైన ఆ మెట్ల మీద ధనపింగ్, సోమా 

కూడా సిగ్గుపడి ముడుచుకుపోయి ఒకళ్ళనొకిళ్ళు అంటి పెట్టుకుని కూర్చునివున్నారు, 

ధనపింగ్ పక్కన, ఆతని స్పర్శవలన సోమా ఇంకా సిగ్గుపడుతూనేవుంది. 
ఇప్పుడు అతనొక్కడే తనకి ఆధారమనికూడా ఆమెకుతెలుసు. కుందన్సింగ్ 

కఠినమైన చివాట్లు ధనసింగ్ మనసుని బాధపెడుతున్నాయి, కాని సోమాని సమీ 

పంలో పొంది ఒకవిధమైన సాఫల్యాన్ని పొందుతున్నాడు. తన ఈ సాఫల్యం, 

నిండుతనంకోసం అతనేదైనా సరే చేయడానికి సిద్దంగా వున్నాడు, 
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“నేనొకటి చెపుతాను విను,' ధనసింగ్ సోమాతోఅన్నాడు. సోమా వంగి. 
తలతిప్పి వింటున్నానన్నట్లు హోమీఇచ్చింది. “ఈ దగ్గరలో నే ఒక దిజారువుంది. 

తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయి. నువ్వు బాగా అలిసిపోయావు. రాతికి ఇక్కడే 

నత్రంలో వుండిపోదాం. లేకపోతే ఏదై నా దుకాణంలో నాలుగుఅణాల అద్దె ఇచ్చి 

మంచాలు తీసుకుందాం. ఇది జ్మాగత్తగా విను___బజారులో మనుషులు మంచి 

వాళ్ళుకాదు. ఎవరన్నా అడిగితే మనిద్దరం భార్యా-భర్తలమని చెపుతాను, తెలిసిందా! 
నువ్వుగూడా అలాగే వెప్పాలి. తెలిసిందికదూ 1" 

సోమాకి ఈ మాటలవలన రోమాలు నిక్క_బొడుచుకున్నాయి. కాని ఆమె 

తలాడించి ఒప్పుకుంది. ఇప్పుడు ఈ మాటలు చెడుగా అనిపించటంలేదుకూడా. 

ఆమె ఇంతకన్నా ఇంకేమి చెప్పగలదు. 

“మనఇలు హమీర్పుర్ తహసీల్లో, బడ్ నర్ పోలీసు స్టేషనుకు దగరగా 
గా (a) 

వుందని చెప్పాలి. మనం ఇక్కడ మండీకి చుట్టాలను చూడటానికి వెళ్ళామని, 

ఇక్కడనుంచి దిస్పులో పాలంపూర్ వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి వెళతామనిచెప్పాలి.' 

ధనసింగ్ వివరించాడు. ఇద్దరూ బజారువై పు వెళ్ళారు. 

బజారులో కొన్ని ఇళ్ల లోనుంచి అస్పష్టమైన కాంతి దియటకువస్తోంది. 

దుకాణాలు సుమారుగా అన్నీ మూసేసివున్నాయి, కొన్ని దుకాణాలలో మటుకూ 

లాంతరు, కిరసనాయిలుదీపం, (ప్రమెదలు వెలుగుతున్నా=౫. ధనపింగ్, సోమా 

ఎక్కువదూరం వెళ్ల లేకపోయారు, ఎందుకంటే రోడ్డుమిద పచార్లుచేసే, పొడవైన 

కోటు వేసుకున్న ఒకమనిషి ధనసింగ్ని ఆపి “ఎవరునువ్వు? ఎక్క_డికెడు 
తున్నావ్ ?' అని అడిగాడు, 

అతను పోలీసుపిపాయి అని ధనసింగ్ తెలుసుకున్నాడు. ఆ పిపాయిని. 

ఎప్పుడై నా రోడ్డు డ్యూటీమీద చూళాడాలేదా అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి 

ఆతవిముఖం వై పొకసారి చూశాడు. గు ర్హుపట్టలేకపోయేసరికి సంతోషంగా సమా 
ధానమిచ్చాడు = “బాటసారులం దొరా !' 

“బాటసారి :" సిపాయి పరిశీలనగా దగ్గరలోవున్న దుకాణంనుంచి వచ్చే 
లాంతరువెలుగులో ధనసింగ్ ముఖంవై పు చూశాడు. “ఎటువంటి బాటసారివి ? 
ఈ వేళప్పుడు ఎక్కడనుంచి వస్తున్నావ్ ?' 
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“మండీనుంచి.' 

“మండీనుంచా ? పెద్దపయాణంచేశావ్ తమ్ముడూ! అవిడిని తిసుకెడు = 
శున్నావ్, ఏదై నా మూట - ముల్లె, పెటీ = బేడా?" 

“కానిపేబులుగారూ ఇలానే వచ్చేశాము. సామాను మాతోబాటువచ్చిన 

మనిషి చేతికిచ్చాము.” ధనపింగ్ ఆలోచించి చెప్పాడు. “పక్కవూళ్ళో బంధువుల్ని 

.కలుసుకోవటానికి దిస్పుదిగాము.” 

'అలాగా' పిపాయి అపనమ్మకంగా అడిగాడు “ఈమె ఎవరు?" 

సోమా ధనసింగ్ చాటున నిలబడింది. కానిస్టైబులు ధనపింగ్ చెయి 

పట్టుకుని ఒకపక్క_కి తోసాడు. సోమామీద లాంతరువెలుగు పడినమిదట ఆమెను 
పరీక్షగా చూశాడు. కళ్ళమీద వెలుగుపడటంచేత సోమాముఖం పక్కకి తిప్పింది. 

నుదటిమీదనుంచి కొంగును [క్రిందకు లాక్కుంది. సిపాయి ధనసింగ్వి మళ్ళీ 

ఒకసారి తలనుంచి కాళ్లవరకు పరీక్షగా చూశాడు. ఆతసికోటు పై జమావైపు 

చూస్తూ (పశ్నరెల్టించాడు వ్ “నువు పెద జంటిల్ మాన్ లా వున్నావు, ఏం 

చేస్తుంటావు 1 

“ధర్మశాలలో పని చేస్తుంటాను.” 

“పని చేస్తుంటావా ? ఏం పని తమ్ముడూ ?' 

"ఇదేనండి బాబూ, ఒక సంజాబీ బాబుదగ్గర పేవ చేస్తుంటాను.' 

“రః మెవరు?' 

మా ఇంటిదండి.' 

“ఇక్కడ ర్మాతి ఎక్కడ గడుపుతావు ? ఎవరైనా బంధువులు ఇక్కడ 

గూడా వున్నారా 1” 

“లేరండి. ఎక్కడైనా దుకాణంలోనో, సత్రంలోనో పడివుంటామండి 

అయ్యా." 

“ఆలా ఆయితే రా, మాత్తోబాటే రా. పోలీసు స్టేషమలో విశ్రాంతి తీసుకోవ 

డానికి చోటు దొరుకుతుంది.” 
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“వద్దండి బాబూ ?' ధనసింగ్ చేతులుజోడించి చెప్పాడు. “ఆయ్యగారి దయ.. 

ఇక్కడే ఎక్కడైనా పడుంటామండి. బీదవాళ్ళం.” 

“లీదవాడివా, పోలీసు ప్రేషనులోకి బీదవాశళ్ళే వెడతారు. ధనవంతులెందుకు 
వెడతారు । పదండి ఇద్దరూ” సిపాయి చేత్తోపట్టుకున్న లారీతో ఆజ్ఞాపించాడు. 

ధనసింగ్ పోలీసులశ క్రికోనూ, వాళ్ళ (ప్రవ ర్హనతోనూ బాగా పరిచయం 
వున్నవాడు. ఆ సందింధంలోకి ఆతను ఎక్కువగా రాలేదు. కేవలం పుష్యమాసం 

నుంచే అతను బంగాళాదుంపలు చేరవేయడంలో ఈ రోడ్తుమీద లాకీ నడుపు 

తున్నాడు. కాని పఠాన్కోట, కాంగడా, కుల్లూ, ధర్మశాల, హోషియార్పుర్ల 

లైనులమీద రెండున్నర సంవత్సరాలు డై 9వరుగా పనిచేసి అతను పోలీసులతో 
పరిదితుడయ్యాడు. పిల్లి తనవశంలోకి వచ్చిన ఎలుకను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే 
ఆప్పుడు చంపేస్తుంది. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వడిలిపడుతుంది. 

ఆలాగే పోలీసులు డై 9వర్లతో ఆడుతూవుంటారు. చట్టం ఏమిటి? పోలీసుల ఇష్టం. 

వాళ్ళ ఆజైే చటం. పెకి చెప్పడానికి రాజ్యం ఇంగ్రీషువాళ్ళది కాని అసలురాజ్యం 

పోలీసులది. "= 

హోషియార్ పుర్ స్తాండుదగ్గర పోలీసు సిపాయిలకు (పతిడై 9వరు ఒక 

రూపాయి నెలసరి ఇవ్వాల్సివుంది. ఇలాగే పరాన్కోట, కాంగడా, ధర్మశాలలో 

కూడా ఏర్పాటు వుంది. లేకపోతే (పతిదానికీ రసీదు కావాలి. కంపెనీవాళ్లు బస్సు 

లకు, లారీలకు రసీదు తీసుకోవడావికి ఇష్టపడరు. కంపెనీవాళ్లుకూడా స్వయంగా 

పోలీసులకు పూజ చేస్తూవుంటారు. కాని అది బక్తీనుగా గాని, బహుమానంగా గావి 

పెకి చెపుతుంటారు. (పతిపనికీ దై వరు నమస్కారం చేయాల్సివుంటుంది. 

కానిస్టేబులుకు నెలసరిగా డబ్బు ఇవ్వకపోతే దానికి జరిగేఫలితం, నెలలో నాలుగు 
రోజులు కోర్టులో నిలబడాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ వేగంగా నడీపిన 

తప్పుమీద, ఒక్కొక్కసారి కుడివైపున నడిపిన తప్పుమీద, బరువు ఎక్కువగా 

వేపి తీసుకు వెడుతున్నందుకు, కోర్టులో నిలదిడాల్సి వస్తుంది. దిరువు ఎక్కువగా 

లేకపోయినాగూడా ఒకవేళ సిపాయి పరీక్షచేయడానికి నిలబడితే రోజంతా గడచి 

పోతుంది. పోలీసులనుంచి తప్పించుకుని మనిషి ఎక్కడి కెళ్లగలడు ? ఇక్కడ. 
బిలం, సాహనం అన్న (పళశ్న లేదు. చేయి వదిలించుకుని, తోపుతోపి, దెద్బిలు. 
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కొట్టి పారిపోయినా ఎంతదూరం పారిపోగలుగుతాడు 1 పదిమైళ్ళు, ఇరవై మైళ్ళు, 

ముపైెమెళ్ళు. పోలీసులు అంతకుముందుకూడా వున్నారు. పోలీసులు లేనిదెక్కడ? 

ఫోలీసులకోపంనుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక పే ఉపాయం, దై న్యంగా వుండటం, 

తన సంపాదనతో వాళ్ళని పూజచేయటం. పోలీసులకు ఏ డై9వరూ డబ్బులు 
ఇవ్వద్దని యూనియన్ వాళ్ళు చాలాసార్లు చెప్పారు. కాని ఇవ్వకుండా కాలం ఎలా 

'వెళ్లబుచ్చటం ? వాళ్ళు మండీనుంచి వచ్చేటప్పుడుగాని మండీ వెశ్ళేటప్పుడుగాని 

సారా వెళకకటంకోనం (పతి రాకీ లాకీలు, బస్సులు ఆ పేస్తుంచేవారు. 

ధనసింగ్ విధిలేక సిపాయితోకూడా వెడుతున్నాడు. సోమా తలవంచుకుని 

అతనివెనకనే వుంది. సోమాకి సోలీసు5తో ఎప్పుడూ పరిచయం కలగలేదు. కాని 

పోలీసు పిపాయి, పోలీసు ఆపీసరు 2 కావాలనుకుంటే అడి చేయగలరని ఆమెకు 

తెలుసు. వాళ్ల కన్నా పదక క్రీ ఏవీ లేదు. నగ పంతుడున్నాడు కౌని ఆయన్ని 

ఎప్పుడూ చూడలేదు అని ఆమె అనుకునేది, ఆవు మెడలో తాడుకట్టి తీసుకువెడు 

తుంటే దూడ ఎలా దానంతట ఆదే ఆవువెనక వెడుతుంచో ఆలా సోమా ధనసింగ్ 

వెనక వెడుతోండి. 

ధనసింగ్ హృదయం వేగంగా కోటుకుంటోంది, కౌని పై కిమటుకు ధైర్య 

వంతుడిలా వున్నాడు. దారిపొడుగునా సిపాయిని (దికిమలాడుతూ, పొగడుతూ 

నడు స్తున్నాడు. “కానిప్రేబుజుగారూ, మా అత్తగారికి చాలా జ్వరంగా వుంది. ఆందు 

చేత నేను నా భార్యని తీ ఎకువెళ్ళడానికి మండీ వెళ్లాను. నేనక్కడికి వెళ్లటం 

చాలా అవసరం. మీకు మండీరో, హమీర్పూర్లో విచారణ చేసుకోవచ్చు, 

మమ్మల్ని వెళ్లనివ్వండి' అన్నాడు. 

“ఏం లేదు, భయపడాల్సిన విషయం ఏముంది, మేము కూలీ-నాలీ చేసుకునే 

వాళ్ళమని పోలీసువేషనో ఆఫీసరుగారికి చెప్పు. మా చేతుల్లో ఏముంది?' అని 

సిపాయిగూడా రైర్యం చెప్పాడు. 

వేరే ఉపాయంతోచక ధనసింగ్ ఆన్నాడు__'కౌని ప్రేబులుగారూ | మీరు 

(ప్రభువులు, నేను చాలా బీదవాడిని. అయ్యా వీదవాడి గౌరవం మట్టిలో కలిసి 
పోతుంది' ఆని జేబులోనుంచి పదిరూపాయలనోటు తీపి సిపాయిచేతిలో పెట్టాడు, 
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కౌని ప్రేబులు నవ్యాడు- 'భలేవాడివి, నువ్వు చాలా అమాయకుడివి. పది 

రూపాయలు ఇచ్చి ఆడవాన్ని తీసుకుని పారిపోతావా !' అని అతను నోటు తీను 

కోవడానికి నిరాకరించాడు. ధనపింగ్ జేబులో మొత్త మెంతవుందో ఆంతా కాని 

'శ్పీబులుకు దిహుమతిగా చేశాడు, కానిప్రేబులు అకన్ని రెండుతిట్లుతిట్టి కోప్పడ్తాడు. 

అ రేయ్.... ఎవడిని మూర్చుణ్తీ చేస్తావు ?' 

ధనసింగ్ మనసులో సిపాయిమెడ నలిపేద్దామని, దగ్గరలోవున్న పెద్ద 

శాతితో సిపాయికల పగలగొడదామని అనిపించింప కాని ఇంతచేసినాకూడా 

తప్పించుకోలేడు. సిపాయి కేవలం మూడున్నరమూరల ఒక మనిషిమా[త మే కాదు, 

అతనే (ప్రభుత్వం. ధనసింగ్ తన టోపీతీసి సిపాయి కాళ్ళమీద పెట్టాడు. శ క్తి- 
ఆధికారం ఎదుట ఆత్మసమర్పణ చేశాడు, కానీ సిపాయి కరగలేదు. 

ధనసింగ్ ఒక్కడే ఆయికే ఆ చీకటిలో కలిసిపోయి నుంచునేవాడు. కాని 

సోమానివదిలి ఎలా వెడతాడు ! సిపాయితో బాటుగా వాళ్ళుగూడా పోలీసుప్రేషను 

ఆవరణలో (ప్రవేశించారు. అతనూ, సోమా బయటపడటానికి ఏవిధమైన ఉపా 

యమూలేని మనుషులకోనం తయారుచేసిన 'ఎలుకలబోనులో' చిక్కుకున్నట్లుగా 

ధనపింగ్కు అనిపించింది. ఆ పంజరంలో కాళ్ళు పెట్టద్దని అకనిమనసు ఒకసారి 

హెచ్చరించింది కాని సోమాతో | కలిసి వెళ్ళటం అవనరం౦. అవమానం, దెబ్బలు, 

జై లుగురించి తలచుకుని అతనిహృదయం వణుకుతోంది, 

పోలీస్ ప్రేషను బాగా వెడల్పుగావుంది. వాకిట్లో ఎదుకుగా వసారావుంది. 

వసారాలో ఒకమంచంమీద లావుగావున్న ఇన ప్పెక్స రుగారు వంటిమీద కిందకి 

కప్పుకుని పడుకుని ఒక పెద్షగొట్లంతో హూక్కాపీలుస్తున్నారు. మంచావికి 
దగ్గరగా ఒక కుంపటిలో బొగ్గులు మండుతున్నాయి. మంచానికి రెండువె పులా 

రెండుకుర్చీపీబలమీద హారికేన్ లాంతర్లు కాంతిని వ్యాపి ౩పజే స్తున్నాయి. డ్యూటీ 

పిపాయి ఇన ప్పెక్ష రు కాళ్ళు పిసుకుతున్నాడు. 

విశ్రాంతి తీసుకునే ఈ సమయంలో ఒక న్త్రీవి, ఒక పురుషుణ్ణి వెంట 

బెట్టుకుని పోలీసు ప్రేషనులో కి వస్తూన్న సిపాయిని చూడగానే ఇనసనె స్పెక్టరు నుదటి 

మీద కోపంలో ముడతలు పడ్డాయి. గొంతులో విండివున్న కొవ్వుతో గుర _ గుర 
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“మనే న్వరంలో తిడుకూ___'నీ అమ్మ....హరిరామ్, ఈ వేళప్పుడు ఏంరోగం 

పట్టుకు తీసుకొచ్చావ్ ?' అని అడిగారు. 

హరిరామ్ ధనసింగ్ని, సోమాని వాకిట్లోనే నిలబెట్టి, వసారాకి (క్రిందనే 

విలదిడి ఇన ప్పెక్సరుగారికి అభివందనం చేశాడు. తర్వాత మంచందగ్గరకు వెళ్ళి 

“అయ్యా ఈ రాజప్పుతుడు ఆ అమ్మాయిని లేవదీసుకు పోతున్నాడు' అని నెమ్మదిగా 

చెప్పాడు. 

ఇన వ్పెక్స రుగారు పడుకునేవున్నారు, [కిందవున్న హుక్కానుంచి నెమ్మ 

దిగా దమ్ములాగి దిలహీనమైన స్వరంతో * ఈ అమ్మాయి కేమీ పనీ-పాటా లేదా ?” 

అని అడిగారు. 

“ఆయ్యా, అచ్చంగా కన్నెపిల్ల. ఇంకా పెళ్ళి కానిది కాని ఆమెనా పెళ్లా 

మని అత నంటున్నాడు. ఆమె ముక్కుకి పతాకీలేకు సీలలేదు. ఒక వేళ పెళ్ళయి 

వున్నా ఇప్పుడీకధ్యనే విధవయిందసిపిస్తోంది. మొగడు యుద్దంలో చచ్చిపోయి 

వుంటాడు. మొగుడి చావువార్త విన్నది, అంతే నీయమ్మ పారిపోయి వచ్చేసింది.” 

సిపాయి మాటలువిని ధనపింగ్ గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం మొద 

లెట్టింది. 

ఇన ప్పెక్సరుగారి కాళ్ళుపిసుకుతున్న సిపాయి ఆగంతకులవై పు తిరిగి 

“ఇక్క_డిక్రా, వసారాలోకి” అని బిగ్గరగా కేకేసాడు. 

సోమా ధనసింగ్చాటున నిలబడింది. ధనసింగ్ వసారావెపు నడవగానే 

సోమాగూడా ఆతని వెనుక వెనుకగావెళ్ళ్ళి అతని క తలవంచుకుని 

నిలబడింది. 

ఇన స్పెక్ట గు ధనసింగ్ని నంభో ధనచేశారు__“ఈ అమ్మాయి ఎవరు? 

“నా ఇంటావిడ అయ్యా, 

“సరే, ఎవరు మీరు?” 

“అయ్యా రాజపుతులం." 

“ఈశ మె ముక్కుబులాకీ ఎక్కడ పడిపోయింది ?" 
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“అయ్యా ధనసింగ్ ఆగి చెప్పాడు. “అయ్యా, షాహంకారిదగ్గర నగలు 

తాకట్టు పెట్టానండి, వీదవాళ్ళం బాబూ ।' 

"అరేయ్, దీన్నిగూడా తాకట్టు పెడతావా! చూద్దాం.” ఇనస్పెక్స రుగారు 

ధనసింగ్ వెపు తిరిగి అన్నారు. 

సిపాయి నఫీస్ కుర్చీపీటమీదనుంచి లాంతరు పైకెతాడు. అతను ధన 

సింగ్ని చెయిపట్టుకుని ఒకపక్క_కు తోసి లాంతరును సోమా ముఖానికి దగ్గరకు 
పెట్టాడు. 

సోమా సిగ్గుచేత తలతిప్పుకుని నుదటిపై నుంచి కొంగును ముఖంమీదకు 
లాక్కు_ంది. 

“ఆరే, ఇలా సిగ్గుపడితే ఎలా జరుగుతుంది ?' ఇనస్పెక్టరుగా రన్నారు 
“చూద్దాం, ఆయితే సరయింది ఎవరో ।' 

నఫీసు సోమా వీపువెనుకనుంచి పైన కొంగులాగేసాడు. సోమాముఖం 

బయట పడటంచేత సిగువలన ముఖం చేతులలో దాచుకుని కూర్పుండ్ పోయింది. 

తల మోకాళ్ళమధ్య దాచుకుంది. ధనసింగ్ వుండదిట్టలేకపోయాడు. ఆతను దిలంగా 

నఫీసు మెడమీద గుద్దాడు. లాంతరు నఫీసు చేతుల్లోనుంచి దూరంగా పెళ్ళిపడింది, 

విరిగిపోయింది. 

హరీరామ్, నఫీస్, జవాహర్, ముగ్గురు సిపాయిలూ ధనసింగ్ మీద విరు 

దుకు పడ్డారు. అతన్ని కరలతోనూ, చెప్పుదెబ్బలతోనూ కొట్టి వాకిట్లోపడేశారు. 

సోమా బిగ్గరగా కేకేసి దనపింగ్ని కాపాడటంకోసం ముందుకు వెళ్ళింది. నఫీసు 

ఆమెనుతిట్టి మణీకట్టుపట్టుకుని వెనక్కి. లాగాడు, 

ఇన స్పెక్షరు అద్జవల్లి ధనసింగ్ వి మరమ్మ త్తుచేపి ఖైదులో వుంచటం 

జరిగింది. వపారాలో కూర్చునివున్న సోమా కొంగుతో ముఖం కప్పుకుని ఏడు 

సోంది. ఈ సంఘటనవలన ఇన స్పెక్టరు మనసు బాధపడింది. పంజాబునుంచి 

ఆయనకు కొద్దిరోజుల క్రిత మే ఈ (పాంతానికి దిడిలీ ఆయింది. ఆయనకుటుందం 

ఇప్పుడుకూడా పంజాబులోనే వుంది. ఆయనమనసు సరిగా వుండదు. మనసుకు 

చికాకు కలిగినప్పుడు ఆయన ఈ (పాంతాన్ని తిట్టడం మొదలుపెడతారు, బాగా 
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తాగుతారు. ఈ సంఘటనవలన ఆయనమనసుకు చికాకు కలిగింది, బాధగా ఆన్నారు- 

వీ అమ్మ ....ది మనసు చెడగొట్టింది. ఈ జిల్లాఅంతా నాయాల ఇట్లాగే వుంది. 

వట్టి దురలవాట్లు ! ఏమీ వినోదం లేదు, ఏమీ సొపెటీ లేదు.” 

జవాహర్ పిపాయి ముఖ స్తుకికోసం సమర్ధించాడు. 'అయ్యా, పంజాబును 

గురించి వేరే చెప్పాలా! ఇది చాలా బీద జిల్లా.” 

“సాయంత్రం ఆరుగంటలనుంచే నీ అక్క .... ఇక్కడ రా తయిపోతుంది. 

ఏ మనిషయినా ఏం చేస్తాడు ? పగలు నిదపోకే రాతి గడవదు. నాయాల, జవా 

హర్, నువ్వు ఈ బుడీకూడా ఏది తెచ్చావ్ ? వీ అక్క....వటిి నీళ్ళు. నాయాల 
a బట 

ఆ కాం(టాకరువి పటుకుని రేపు తీసుకురా, పీళ్ళుకలిపి అమ్ము తాడా క 
లు అ 

జవాహర్ తన నిర్దోషిత్వాన్ని చెప్పాడు.___'ఆయ్యగారిఎద సీలుతీసి 

బిరడా తెరిచాను. అయ్యా ఫారిన్ సరుకులో ఆమా "టెక్కడా? ఫారిన్ వాళ్ళునా 

కొడుకులు నీళ్ళకి డబ్బులు తీసుకుంటారు. అయ్యా దేసీసరుకు తాగితే వుంటుంది, 

అద్బి....గుటక కిందకి దిగిందా అంతే మనిషి దెలూనయాడన్నమా పే.” 

“అరేయ్ జవాహర్, అయ్యగారికి ఇంకొంచం వేయూాదూ:।' అవి కరీమ్ 

ఇన స్పెక్టరుగారి బాధనుగురించి సానుభూతిగా చెప్పాడు. ఇన స్పెక్టరుగారు అడ్డ 

గించలేదు. జవాహర్ గుమాస్తా గదిలోనుంచి బుడ్డీ తీసుకొచ్చాడు. 

ఇన వ్పెక్టరుగారు సోమావై పుచూసి “ఆరే, ఇక ఆపు! ఏడుస్తూనేవుంటావా! 
అయిపోయిందా ఏడుపు! మంచిది, నీ మనిషిదగ్గరకు తీసుకెడతాము, నీయమ్మ .... 

ఏడుపు ఆపు' అవి ఆయన ఆవలించి ఒళ్ళు విరుచుకుని హరిరామ్కు కళ్ళతో సౌంజ్ఞ 

చేశారు. “హరిరామ్, నువ్వు నచ్చ జెప్పు ఆ అమ్మాయికి | సీళ్ళివ్వు, ముఖం కడు 

కో్క_మను, తినడానికి ఏమన్నా పెట్టు. అక్కడికి తీసు కెళ్ళి కొంచం నచ్చజెస్పు, 

ఓదార్చు, ఎంతవరకు ఎడుస్తూవుంటుంది క్ష 

హరిరామ్ సోమా చెయిపట్టుకుని బుజ్జగిస్తూ వసారానుంచి అవతలికి తీసు 

కెళ్ళాడు. 

జవాహర్ లాంతరువెలుగులో ఇన స్పెక్టరుగారికి చూపించి గ్లాసులోపోపి, 
ఆయన ఇష్టామసారం నీళ్ళుకలిపి గ్లాసు ఆయనచేతికి ఇచ్చాడు. ఇనస్పెక్టరుగారు. 
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'గుటక'వేసుకుని, “ఈ హుక్కాకిగూడా బుద్ధిలేదు. విద్రపోయింది. దీనక్క.__- 
దీవ్నిగూడా కొంచం లేపు" అవి ఆయన మళ్ళీ ఆ జిల్లాని తిట్టడం మొదలు పెట్టారు. 

కరీం ఇన స్పెక్టరుగారి జిల్లాకు సంబంధించిన వాడవటంచేత ఒప్పుకున్నాడు. 
_ముఖస్తుతిలో అన్నాడు. “అయ్యా మొత్తం జిల్లాఅంతా వితంతువులతో నిండి 

పోయింది. ఈ నెల్లో ఇది మూడవకేసు. పంజాబులో స్రీలకేం కరువుంది చెప్పండి? 

జాట్ లు ఎటువంటి స్రీలను లేవదీసుకెడు తుంటారు ? వాళ్ళనిచూ స్తే ఎంత మంచి 

వాడైనా తల తిప్పాల్సిందే. కాని ఇక్కడ ఒకళ్ళవి చూస్తేనే అర్హమైంది.... 
ఆయ్యా ఇక్కడ మనుషులు కొంచం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తారు. యుద్దమంటే 
దడవరు, గొరైలమందలాగా యుద్దంలో చేరతారు. కాని (ప్రభుత్వం చూసే ఒక్క 

చూపుతో వీళ్ళపవి మోనం అయిపోతుంది.” 

ఇన స్పెక్టరుగారు గొంతునిండా నింపుకువి మింగి చెప్పాడు_._“వకు తెలీదు, 

ఇక్కడ మనిషి పిరికివాడుకాదు. గాని తెలివితక్కువవాడు. నీ అక్క....తుపాకి 

గుండు అంటే దడవడుగాని చట్టానికి దడుస్తాడు. ఎందుకంటే చట్రమం టే ఏమిటో 

వాడికి తెలీదు." 

“అయ్యా పఠానుని చూడండి, ఎవరికీ దడవడు.' 

“అది వేరేవిషయం. ఆక్కడ మనుషులు దొంగతనంచేసి పొట్ట పోసుకునే 
రకం. వాళ్ళ జీ వితాలు నేరాలతో నిండివుంటాయి. ఆ(పాంతంగూడా బాగా ఎండీ 

పోయిన పనికిరావని భూమి. దోపిడీచేసి (బితికేవాళ్ళు దొంగతనం చేయకపోతే ఏం 
చేస్తారు? ఇక్కడిమవిషి శాంతి కోరుతాడు. ఇందుకే నీయక్క .... దడుస్తాడు. 

-పాపి ఎప్పుడూ దడవడు, పెద్దమనిషి ఎప్పుడూ దడుస్తాడు.' 

నఫీసు హుక్కావి కోత్తగా తయారుచేపి తీసుకొచ్చాడు. దమ్ములాగి ఇన 
'ప్పెక్టరుగారు అన్నారు.___*ఇప్పుడు కొంచం బాగుంది, నఫీసూ, నువ్వెళ్ళి కాసెపు 

విశ్రాంతి తీసుకో. ఇవ్వాళ గ స్తీతిరిగే డ్యూటీ ఎవరిది 1" 

హరిరామ్ ఇన స్పెకరుగారి దృషివి తనవె పు ఆకరించుకోవటానికి సెల్యూట్ 
ల లబ యూ ఇ 

చేపి “అయ్యా' అన్నాడు, 
ఇన స్పెక్టరుగారు ఆతనివంకచూసి “నరే అలాగే' అన్నారు. 
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సిపాయి జవాహర్ పింగ్, గుమాస్తా డ్వ్యూటీమీద వున్నాడు. అతనుకూడా 

గోడకు వీపు ఆనించి కూర్చుని కునుకు తీస్తున్నాడు. ఇనస్పెక్టరుగారు ఆతనివైపు 
చూసి “ఏం మనుషులో ఈ జిల్లావాళ్ళు. సూర్యుడు ఆస్తమించనేలేదు,. ఆడవి 
జంతువుల్లాగా గుహల్లోకి దూరటావికి (ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వెళ్ళు గుమాస్తా. 

మప్వుగూడా వెళ్ళు' ఆన్నారు. 

“ఆయ్యా కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోరా?” జవాహర్ అడిగాడు. 

“వి శాంతెక్కడుంది ?' ఇనస్పెక్షరుగా రన్నారు___ “ఇక్కడ పడున్నారు, 

ఇంటికెళ్ళిగూడా పడుండాలి.' 

హరిరామ్ సోమాచేత ముఖం కడిగించి వసారాలో ఒకమూల కూర్చో 

బెట్టాడు. ఆమె మోకాళ్ళమీద తల అనించి నాపరాళ్ళపలకలవై పుచూస్తూ మౌనంగా 

కూర్చుంది. వెక్కిళ్లవలన ఆమెశరీరం కదులుతోంవ. ఆమెవైపు సౌంజ్ఞచేసి జవా 
హర్ అన్నాడు." అయ్యా ఈ మె ఇక్కడే వుంటుందా, లేకపోతే కొట్లో పెట్టి 

రానా? వీళ్ళవిగురించి (వా సేది రేపే గదండీ?' 

“అవుతుంది.” ఇన వ్పెక్టరుగారు సమాధానం ఇచ్చారు__“కరీం కూర్చుని 

వున్నాడుగదా, చేస్తాడు. లేకపోతే రేపవుతుంది.' జవాహర్సింగ్ ఖైదు తాళం 

చెవులు కుక్చీసీటమీద లాంతరుదగ్గర పెట్టి వంగి నమస్కా_రంచేపి వెళ్ళిపోయాడు. 

మర్నాడు మధ్యాహ్నం రెండుగంటలతర్వాత ఇన స్పెక్షరుగారు పోలీసు 

స్టేషనులో తిష్ట వేశారు. రిపోర్తు (వాయించడంకోసనం ఆయిదారుగురు కూర్చుని 

వున్నారు. గుమాస్తా వాళ్ళదగ్గరకువచ్చి చెప్పాడు_'ఆయ్యా, ఆఅమ్మాయి మామ 

గారు, కేహర్ అనే రాజప్పుతుడు మరొరా (గామంనుంచి పహరాజవానుని వెంట 

బెట్టుకుని రిపోర్టు (వాయించడానికి వచ్చాడు. నిన్నమధ్యాహ్నం రెండుగంటలనుంచి 

వితంతువైన ఆతనికోడలు జొడలేకుండా పోయిందని చెపుతున్నాడు." 

“ఏమంటున్నాడు ?' ఇన స్పెక రుగారడిగారు, 
లు 

“అయ్యా, సిపాయిలకోనం కొంచం ఖర్చుచే స్తే చెతికించడంకోనం పంపి 

సానని నే నన్నాను. ఎవరిమీద అనుమానముందవి అడిగితే నగలుతీసుకుని పారి 
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పోయిందవి చెపుతున్నాడు. నేను వీదవాణి. నా కొడుకులు (ప్రభుత్వపు వుద్యోగులవి 
పూర్రిగా రండురూపాయలు చూపిస్తున్నాడు." 

ఇనస్పెక్టరుగారు ఆది వినడావికి ఆంగీరించక బిగ్గరగా అరిచి ఇంకొక 

పనిలో విమగ్నమయారు. 

రోజంతా నిరీక్షించి సూర్యుడు ఆ న్తమించే వేళప్పుడు కేహర్ అయిదు 

రూపాయలిచ్చి రిపోర్టు వాయించాడు. అతని శేనుగురించిన వివరాలన్నీ (వాసుకో 

బడ్డాయి. ఆమెకోనం వెతుకుతామనీ, కొంచం జాడ తెలిసినతర్వాత అతనికి సమను 

(హాజరునోటీసు) పంపిస్తామవి పోలీసులు చెప్పారు. మూడవరోజు వుదయం 
ధనపింగ్, సోమాలను పట్టుకున్నట్లు రిపోర్టు డైరీలో ఎక్కించదిడింది. 

కేహర్ సింగ్ అయిదురోజులతర్వాత పోలీస్ పేషనునుంచి వచ్చిన సమను 

తీనుకుని వైజ్ నాధ్ తాలూకాలో హాజరయాడు. ధనసింగ్ ని, సోమాని తహసీల్దారు 

గారి కచేరీలో (ప్రవేళ పెట్టారు. ధనసింగ్' చేతులకు బేడీలున్నాయి. ధనసింగ్ విచూపి 
సోమా ఏడ్చింది. సోమాని చూడగానే ధనపింగ్కళ్లల్లో నీళ్ళు విండాయి. వారం 

రోజులు గడ్డం చేసుకోకపోవటంచేత ఆకని గడ్డం బాగా పెరిగివుంది. ఆతని 

రంగు నల్హబడిపోయింది, జ్వరపడిన ఆడవి ఎలికలాగా తయారయ్యాడు. జ్వరపడి 

చాలా లంఖకాలు చేసినవాళ్ల కిమల్లే సోమా బాగా సన్నబడి పాలిపోయివుంది. వాది 

కేహర్సింగ్ ఆమెను గుర్తించాడు. కేహర్ సింగ్ వకొన్ని దిలపరచటంకోనం ఒక 

అభిక ర్హ పెద్ద తలపాగాచుట్టుకుని, కళ్లకు కాటుక పెట్టుకుని, కోటువేసుకుని హోజి 
రయ్యారు. 

కేహర్ సింగ్ వాజ్మూలం ఇచ్చాడు... 'ఆతని కోడలు ఇంట్లో నగలు తీను 

కుని పారిపోయింది. కోడలిని ఆతను ఆరువందలరూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కు 

న్నాడు. సాక్ష్యం చెప్పటంకోనం మన్నూసాహ్ సిద్ధమయ్యాడు. ఒకరూపాయి 

(ప్రయాణానికి, భోజనఖర్చు ఇచ్చి ఆతన్ని పిలిచారు. 

“నేరస్టుడు అతవికోడల్ని తీసుకుపోయి ఆతనిగౌరవాన్ని నాశనం చేశాడు. 
ఆమెను వళ్ళీ బంధువులలో కలపాలంటే అయిదువందలు ఖర్చు పెట్టి యజ్ఞం 
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'శేయాల్పి వస్తుంది. న్యాయస్థానం ఆ మొత్తాన్ని నేరస్టువిచేత నష్టపరిహారంగా 
'ఇప్పించవలసింది. సోమావి ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి అతను సిద్దంగా లేడు, 
ఎందుకం చే అతవిగొరవం ఆమెవలన చెడిపోయింది అని కేహర్ చెప్పాడు. 

పోలీసులకి సోమామీద దయ కలిగింది. ధనసింగ్ని కాపాడాలని అను 

కుంటూవుంపే ఈవిధంగా వాజ్యూలిమివ్వమని వాళ్ళు సౌమాతో చెప్పారు. 

అత్తవారింట్లో ఆమెకు రోజూ దెబ్బలు తగులుతూవుండేవి. తినడావికి ఏమీ పెళ్తు 

వాళ్ళు కాదు. (క్రితంరాత్రి అత్త-మామ ఆమెను మండీ తీసుకు వెళ్ళి అమ్మేయాలని 

నిశ్చయించారు. ఈ భయంచేత తెల్లారగానే బావినుంచి నీళ్ళు తీసుకురావడానికి 
వెళ్ళి ఆటునుంచి ఆటు పారిపోయి వచ్చేసింది. ధనపింగ్ ఆమెకు రోడ్డుమీద కలి 

శాడు. ఆమె ధనసింగ్వి మండీవెళ్ళే దోవగురించి అడిగింది. ఆతనికోకూడా కలిసి 
మండీ వచ్చేసింది. దోవలో ధనసింగ్తో తన ఆత్తారింట్లో తను పడినకష్టాలను 
గురించి చెప్పేసరికి, నా ఇంటికి వచ్చేసెయ్, అక్కడ ఎంకోమంది ముసలమ్మ 

లన్నారు, నువ్వు వాళ్లతో కలిసివుండచ్చు అని ధనసింగ్ సానుభూతితో చెప్పాడు. 
ఒకరాత్రి వాళ్ళిద్దరూ మండీలో సృత్రంలో వున్నారు, తర్వాత అక్కడనుంచి వైజ్ 
నాధ్ నచ్చారు. పోలీసు సిపాయి ఇద్దరినీచూసి పోలీసుస్టేషనుకు తీసుకెళ్ళాడు. 
కావాలంటే నరికి ఆమెను ముక్కలు చేసినాసరే, ఆమెమాత్రం మామగారితో బాటు 
వెళ్ళదు." 

నసింగ్, సోమాలను పట్టుకున్న పోలీసుసిపాయి హరింామ్ వాజ్మూలంగా-= 

“మయేేరా (గామంనుంచి ఒక రాజపు తుని విధవకోడలు ఇంటోనుంచి పారిపోయిం 

దని పోలీసుసేషనులో (వాసివుంది. అందుచేత నేను గస్తీడ్యూటీమీద చాలా 
జాగ త్తగా వున్నాను. చీకటేవడినతర్వాత నేను ఈ దోషిని ఒకత్తీతో కలపి వస్తుం 
డగా చూళాను. స్రీ ముక్కుకి బులాకీ లేకపోవడంచేత ఆమె విధవని నాకు అను 
మానం కలిగింది. దోషిని నేను స్త్రీగురించి (ప్రక్నించాను. ఎప్పుడైతే ఆతను 
విధవని తన భార్యగా చెప్పాడో, నా అనుమానం మరింత ఎక్కువైంది. నేను 

ఇద్దరినీ పోలీస్ స్టేషనుకు తీసుకెళ్ళాను. తర్వాత కేహర్ సింగ్కు తెలియదరిచాము. 
ఆతను తనకోడల్ని గుర్తుపట్టాడు. పట్టుకన్నసమయంలో దోషిదగ్గరగావి, స్రీ 
దగ్గరగాని డబ్బూ, నగలూ ఏమీ దొరకలేదు. దోషిజేబులో చిల్లరఅంతా కలిషి 
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రెండుకూపాయల తొమ్మిదిన్నర అణాలున్నాయి. ఆవి పోలీస్ స్రేషనులో జమ కట్ట. 

బిడినాయి." అని చెప్పాడు. న్యాయస్తానం ఎదుట సోమా వాబ్మూలంలో మండీ 

వెశ్ళేవిషయం విని. ఇది పోలీసులు నేర్పిన మాచేనని ధనపింగ్ తెలుసుకున్నాడు. 
పిపాయి హరిరామ్ ఖై దులో ధనసింగ్తోగూడా ఇటువంటి వాబ్మాలమే ఇవ్వమని 

చెప్పాడు. ఇటువంటి వాజ్యూలం ఇ స్తేనే వదిలి పెడుతారని, లేకపోతే ఏడు నంవ 

త్పరాల శిక్ష పడుతుందనికూడా చెప్పాడు. 

సోమా ఇచ్చిన వాజ్యూలంలో ధనపింగ్ విధవని ఆమె ఇంటినుంచి (పేరే 

పించి తీసుకువచ్చాడన్న బుజువు లేకపోయినస్పటికీకూడా దోవలో వెళ్లే స్రీని 

(భ్రమింప జేశాడనటానికి కావలపినంత బుజావు ఉంది. పారిపోయే త్తీనిగురించి 

పోలీస్ ప్రేషనులో చెప్పకపోగా ఆమెను దొంగతనంగా మండీ తీసుకు వెళ్లాడనటానవికి 
కూడా స్పష్టమైన బుజుపు దొరికింది. ముఖ్యంగా పోలీస్ సేషనులో తనవిగురించి 

తప్పుడుసమాచారం ఇవ్వటంచేత అతని చెడునడతను బుజువుచేస్తూ న్యాయస్థానం 

దయతలచి అతనికి కేవలం ఆరుమాసాల శిక్ష విధించించ. 

వయసులోవున్న వితంతువుని ఎవరి అధీనం చేయాలి అనేది న్యాయస్థానా 

నికి సమస్య ఆయింది. తనని అమ్మెపిన తం(డ్రిదగ్గరకు వెళ్ళ టానికి ఆమె ఒప్పుకో 

లేదు. కావాలంటే కొడవలికో నరికినా సరే పుట్టింటికిమాత్రం వెళ్ళనని సోమా 
చెప్పింది. అత్తారింటికి వెళ్ళటానికిగూడా ఆంగీకరించలేదు. సోమా ధనసింగ్తో 

కలిపి వెళ్ళటానికే ఒప్పుకుంది. ధనసింగ్తోవాకే తననుగూడా జైలుకు పంపించ 
మని ఏడుస్తూ చెప్పింది. మూర్జురాలై న ఆ స్త్రీకి చట్టంగురించి తెలియదు, $క్షవి 

పొందకుండా ఎవరూ జైలుకు పంపదిడరు. జైలులో స్రీలని-పురుషులవి ఒకచోట 

కలిసివుండనివ్వరు. ఆమె న్యాయస్థానం గోడలకి తల బాదుకుని ఏడిచింది. 

ఆర్యసమాజం మంత్రి నిర్భయరామ్ చౌధరిగారికి జిల్లాలో మంచి పేరుంది. 

ఆయన వందలకొలది పారిపోయినత్త్రీలని రక్షించారు. అనేకమందిని తిరిగి వాళ్ళ 

వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేర్పించారు. అనేకమందిని దుర్మార్గుల పంజానుంచి కాపాడి వితంతు 

ఆ,శమంలో చేర్పించారు. కొంతమంది వితంతువులవివాహాలు వేదో కంగా జరి 

పించారు. న్యాయస్థానం విర్భయరామ్ చౌధరిని పిలిపించి సోమా కేదై నా ఏర్పాటు 

చేయవలసిందిగా చెప్పింది. 
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న్యాయస్థానం న్యాయమేమిటో సోమా కొంచంగూడా అర్థం చేసుకోలేక 

పోయింది. ఏమనిషితో కలిపి వెళ్ళటానికి, ఏమవిషితో కలిసివుండటావికి ఆమె 
కోరుతోందో, న్యాయస్ట్థానంమనుషులు అతనితో కలిపి వెళ్ళనివ్వరు. ఎవరినైతే 
ఆమె ఇంతకుముందు ఎరగదో, ఆమెకు ఇంతకుముందు పరిచయంలేదో, వాళ్ళతో 
కలిపివెళ్ళడానికి ఆమెను నిర్చంధి స్తున్నారు. సోమా తలమీద చేయిపెట్టుకుని 

గట్టిగా నిట్టూర్చింది. ఆమె ఏదై కే కోరుతుందో ఆది జరగదు. ఇంతకుముందు 

కూడా ఆమె కావాలనుకున్నద జరగలేదు. ఇక ఆమెకు ఇది కావాలవి అనుకునే 

రైర్యంగూడా లేదు. కాని పరిస్టితులు ఆమె కోరికను తీర్చడానికి సహాయంచే స్తే 

ఆమె మనసుకు ఏది నచ్చితే అది చేసేది. ఏదై నా కానీ, ఆమెకు న్యాయస్థానం, 

పోలీసులు, నిర్భయరామ్ చౌధరి కలిపి తనని అమ్మేశారని ఆమెకి అందరిమీదా 
నందేహంగా వుంది. ధనపింగ్ ను వదిలిపెట్టి చౌధరిగారితో కలిసివెళ్ళడానికి ఆమె 

ఇష్టపడలేదు. కాని పోలీసులు ధనపింగ్ వ తాళ్ళతోకట్టి జీపులో కూర్చోబెట్టి ధర్మ 
శాల తీసుకువెడుతుం కే. ఏడుస్తూ, తల బాదుకుంటూ రోడ్డుమీద నిలబడిపోయిన 

ఆమెకు చౌధరిగారితో వెళ్లటం తప్ప వేరే వుపాయం కనిపించ లేదు. 

చౌధరి నిర్భయరామ్ సోమా తళమీవ చేయివేసి బుజ్జగించారు “కూతురా” 

అని సంబోధించి వెంట తీసుకువెళ్లారు. ఆయన వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న సోమావి 

చూసి ఓదా ర్చేవారు. అమ్మాయి, ఇలా ఎందుకు బాధపడతావు, ఆరునెలలేగదా। 

ఆరునెలలు ఆరురోజా ల్లా గడిచిపోతాయి. ధనపింగ్ ఇక్కడ కొద్దిదార మేగా 

వెళ్లాడు. ఇక్కడే ధర్మశాలలో వుంటాడు. ఆరునెలలతర్వాత వస్తాడు. ఆయన 

ఎప్పుడై నా సోమా కొంచం శాంతంగా వుండ గాదూపి “అమ్మాయి, ఇలా జీవితం 

పాడుచేసుకోవటంచేత లాభమేమిటి ? పురుషులవెనక పరుగెత్తటం మంచి కుటుందిం 

లోని ప్రీలకి తగదు. ఎవరైనా మంచి డబ్బూ-దస్క_ం౦వువ్న పెద్దమవిషితో మమ 

సీ పెళ్ళి చేయించగలం' ఆని తెలియజెప్పేవారు. మొదటిభార్య ఇద్దరు పిల్లలను 

వదిలి పెట్టి చనిపోయిన ఒక పంజాలీ స్కూ-లుమాస్హరు గుణగణాలని ఆయన వర్ణించి 

చెప్పారు. సోమా ఈ ,పనంగంవివి ఏడవటం మొదలుపె'పేసరికి ఆయన రెండొం 
దలు-రెండొందలఏలై సంపాదించే మంచి ఆస్తిపరుడైన ఒక సేషనుమాస్టరు 
గురించి చెప్పారు. “పంజాబు (ప్రజలు కొండ పాంతపు మనుషులకుమల్లే వీచమైన 
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వాళ్ళు కాదు. ఇక్కడ గొప్పఇంటివాళ్ల వితంతుపులకి, ధనవంకులై న వితంతువు 

లకికూడా పెళ్ళిళ్ళు అవుతుంటాయి' అవి సోమాకి నచ్చజెప్పారు. సోమా ఏడవటం 

మొదలు పెట్టింది. “వితంతువివాహం నేను ఎప్పుడూ విననైె నాలేదు అవి సోమా 

చెప్పింది. ఏవిషయం ఆయికే ఆమెజాతిలో ఎప్పుడూ జరగలేదో ఆది ఎలా 

చేస్తుంది ? 

కాంగడేలోవుండే ఇంకొక ఆర్యసమాజంవాడూ, సత్పురుషుడూ ఆయిన 

లాలా గోపీచంద్ షూాబు ఇంట్లో సోమా వుండేందుకు నిక్భ్నయరామ్ చౌధరిగారు 

ఏర్పాటుచేశారు. లాలాగారుకూడా సోమాకి మొదట చాలారకాలుగా చెప్పి వితంతు 

వివాహం చేసుకోమని సలహా ఇచ్చారు. ఆమ్మాయి కొద్దికోజులలో దోనలోకి 

వస్తుందని ఆశ పడ్డారు కాని ఆయన ఇంటి ఆడవాళ్ళు సోమా ఆ ఇంట్లో వుండ 

టానికీ చాలా కట్టడి చేశారు. ఇటువంటి పాపంచేసిన త్రీవి వీటికుండవిగావి. 

ఇ ంకొకవ స్తువునిగాని ముట్తుకోవిచ్చేవాళ్ళు కాదు వాళ్లు. 

'ఏమైనా ఈపిల్ల హిందువు. ఈమెను ఇంట్లో వుంచుకోకపోతే ఏ మహమ్మ 
దీయుడి చేతుల్లోనయినా పడిపోతుంది ధర్మంనుంచి దిగజారిపోతుంది, జాతినుంచి 
గూడా" అని లాలాగారు ఇంట్లో వాళ్ళకు నచ్చజెప్పారు. కాని ఆయన ఇంట్లో మున 

అమ్మలకు మిగిలిన హిందూ శ్రీల జాతీ-ధక్మం గురించిన ఆలోచనకంటె తమ 

వ్యక్తిగతమైన పుణ్యం - స్వగ్గం గురించిన ఆలోచనే ఎక్కువగా వుండేది. వాళ్లు 
సోమావి తమవద్ద వుండనివ్వ లేదు 

నిర్భయరామ చౌధరి ఆలోచించారు. ధర్మశాల జిలాకి ముఖ్యన్థానం అవటం 

చేత, అక్క-.డ చదువుకున్న పంజాభీల గామం వుండటంచేత కాంగడాకంకే ధర్మ 

శాల ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళకి, ఉదార స్వభావంగలవాళ్ళకి చోటయివుంటుంది. 

సోమాకి ధర్మశాలలో ఎవరైనా మంచి గృహస్టునివద్ద కొంతకాలంపాటు ఎర్పాటు 

జరుగవచ్చు. తర్వాత ఆమె వివాహం జరిపించేయవచ్చు. లేకపోతే పంజాబులో 
ఏదైనా వితంతు ఆ[శమానికి పంపించవచ్చు. సోమా మహమ్మదీయుల చేతుల్లో 

గావి, కై 9 స్తపులచేతుల్లోగాని పడుతుందేమోననే అనుమానంతో చౌధరిగారు* 

లాలా గోపీచంద్, మిగతా పొందూసమాజి పేవకులు బాధపడసాగారు. కాని ఏ 

మంచి హిందూగృహస్టుడూ కూడా లేచిపోయిన స్రీకి ఇంటో స్థానం ఇవ్వడానికి 
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“ముందుకు రాలేదు. చివరికి అంటూ = మైలా లేని ఒక దయగల ప్లీడరుగారి ఇంట్లో 
సోమాని వుంచడం జరిగింది. 

ఇరుగుపొరుగు స్త్రీలు సోమావి చూడటానికి కుతూహలంగా గుమికూడటం 

మొదలుపెట్టారు. పరస్పరం భయంగా చేతులు తిప్పుకుంటూ చెప్పుకునేవారు. 
"అయ్యో, చచ్చాను, ఎంత ధైర్యంగల ఆడది; తన ఇష్టంవచ్చిన మొగాడితో 

బాటు వెడతానంటోంది'. ఇంకొకావిడ పిగ్గుతో ముక్కుమీద వేలేసుకుని “చావాలి 
ఇటువంటి సిగ్గుమాలినది. ఇదికూడా ఒక ఆడదేనా 1" అనేది. కొంతమంది దై లుకు 

వెళ్ళిన పురుషుని భార్యని చూడటానికి వచ్చేవాళ్ళు. ప్లీడరుగారు ఒక్కనెలలో ఈ 

తనూషాదూసి గుంపువలన భయపడటం మొదలు పెట్టారు, ఇంటిలో వయసు 

వచ్చిన ఆడపిల్ల లున్నారు. వాళ్ళకి లేచిపోయివచ్చిన స్రీ సాంగత్యం మంచికి కాదని 
ఆయన చెప్పేశారు. 

ధనపింగ్ [జైలునుంచి విడుదల కావటానికి ఇంకా నాలుగునెలలుంది, 

సోమా రెండునెలలు నలహాలు పొందికూడా ధనసింగ్వివదిలి వితంతువివాహం 

చేసుకుని మంచిస్రీ. ఆవటాపికీ ఒప్పుకోలేదు. సమాజం మేలు, సదాచారంగురించి 

ఆలోచించే సత్పురుషుణ ఆలోచించారు.దుర్మార్గ్లుడయిన రై9వరు విడుదల కాగానే 

ఈ స్రీ మళ్లీ అతనిదగ్గరకు వెళ్ళిపోతుంది. అనవనరంగా పవికిమాలిన దవుతుంది. 

అంతకుముందే ఈమెను పంజాబులో వున్న వితంతు ఆశ్రమానికి దేనికైనా పంపిం 

చడమే మంచిది. కాని సోమాని సురక్షితంగా ఆశ్రమంలో చేర్చడానికి పంజాబు 
తీసుకువెళ్ళే విశ్చాసపాత్రుడై న వాశ్లివరున్నారన్నదే (ప్రశ్న. 

చౌధరిగారు ధర్మశాలలో పోలీసు అధికారుల దిజారులోవున్న మోటారు 

స్టాండునగ్గర నుంచి వెడుతున్నారు. ఆయనదృష్టి కామేడ్ భూషణ్ మీద పడింది. 

అతన్ని సంబోధించి “నువ్వు [కిందకు (పంజాబు) ఏమైనా వెడుతున్నావా ?' అవి 

అడిగారు. 

తండ్రిగారి స్నేహితుడు, గౌరవనీయుడై న చౌధరిగారివిచూపి క్షామేడ్ 

తన చేతిలోవి పిగరెట్టునెనా పారేయలేదు, కాంగడాలోవున్న ఆచారాన్ని అనున 

రించి గురువుగారిపాదాలు తాకటానికి వంగే కష్టమూ పడలేదు. “చెప్పండి బాబాయి 

గారూ, ఏదై నా పనుందా?' అనడిగాడు. 



క్క మనిషి రూపాలు 

భూషణ్ ది మొరట్నుప్రవ ర్లన అయినప్పటికీ అతను విశ్వానసపాతుడైన: 

వాడని చౌధరిగారు అనుకునేవారు. పంజాబునుంచి వచ్చి వెశ్ళేవాళ్ళతో భూషణ్ కు 

బాగా పరిచయం వుంటుందని ఆయనకు తెలుసు. ఆయన భూషణ్ కు సోమా కథ. 

నంతా వినిపించారు. ఆమెను ఏదో ఒకవిధంగా లాహోర్ గాని, ఫిరోజ్ పుర్ గాని. 

చేర్చటానికి ఏర్పాటుచేయమని బలవంత పెట్టారు. 

“ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళటావికి ఇష్టపడుతోంది ?' భూషణ్ ఆడిగాడు. 

“ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడుతుంది $” చౌధరిగారు విసుగుతో 
అన్నారు..“ఆమె ఆ దుర్మార్లుడిదగ్గర కే వెడతానంటోంవ. అతను నాలుగునెలల్లో 

జైలునుంచి విడుదలవుతాడు. అంతకుముందే ఆమె ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోవటం 

మంచిది. ఇక్కడ ఆమెను వుంచడానీకికూడా ఎక్కడ కుదురుతుంది 1" 

“అయితే అతనిదగ్గర కే వెళ్ళనీయరాదా 1” కాయమేడ్కు ఇంత అమర్యాద 
కరమైనమాట చెప్పటానికి సంకోచంకూడా లేదు. చౌధరిగారు బాధపడి చెప్పారు. 

మీ సమయంవ స్తే అదే జరిపిస్తారు. కాని మేముమాళం ఇటువంటి దురాచారం 

చూడలేము. ఇక్కడ ఆమెను నాలుగునెలలు వుంచుకునే దెవరు? ఎవరై నా మంచి 

మనిషి ఇటువంటి పొగరుటోతుస్తీని తన కుటుంబస్రీలతో ఎలా అ'పే పెట్టుకో 

గలడు ?' 

చౌధరిగారి బాధను లెక్కచెయ్యకుండా భూషణ్ వ త్తిడిచేశాడు. బాబాయి 

గారూ, ఎవరైనా న్త్రీ-పురుషులు ఒకచోట కలిసివుండాలనుకుంటుంకే వాళ్లవి బల 

వంతంగా వేరుచేసి దూరంగా వుంచితే ఆలా కలుసుకోవాలన్నకోరికలో వాళ్లు 

దుర్మారులవుతారుగూడా. వాళ్లని ఒకచోట వుండని ప్రే దుర్మార్గం అడుగంటి 
పోతుంది, చివరికి ఆమెను ఎవరివళం చేసినా సరే! ఆమె ఎవరినై తే కోరుతోందో, 
....అలా కోరటమేం చెడ్డదా ?' 

“అరే బాబూ, పెళ్ళికూడా ఆయాపోయిందంచటే ఇంకేమన్నా వుందా।॥' 

చౌధరిగారు తన చేతిక[ర్రని ఆసరాగా తీసుకుని తెలియజెప్పారు. చివరికి మన 
బుషులు ఆలోచించి = విచారించే శాస్త్రాలు (వ్రాశారు !' 
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“అతన్నే పెళ్ళి చేసుకుంటుందా?” కామేడ్ మాట మార్చేసి అడిగాడు. 

“అప్పటివరకూ ఆమె వుండటావికి ఏర్పాటుచేయనా ?' 

కామేడ్ చౌధరిగారి ముఖంమీద సందేహం, ఆశ్చర్యాలతోకూడిన భావం 
చూసి, ఆయన ఇంకా ఏమీ అనలేకముందే “లాలా జ్వాలానహాయ్గారి భవనంలో 

ఏర్పాటు చేయనా ? ఆయన గౌరవనీయులైన వృద్దులు, ఆయనమీదై తే నమ్మక 

ముంచుతారు గదా!” అనడిగాడు. 



"పెద మనుష్యులు 
(౧) 

లాలా జ్యాలానహాయ్ సరోలా ధర్మశాలలో ఏవపించే పంజాభీలలో (పము 

ఖుడు. ఆయన కాంట్రాక్టువ్యాపారం జిల్లా అంతటిలో వ్యాపి ఇచింది. అడవిలోవి 

కరల కార్యటాక్టులు, వంతెనలు, రోడ్డు నిర్మించే కార్మటాక్టులు, యుద్ధపునమ 

యంలో ఇతర దేశాలనుంచి వచ్చే యుద్దఖై దీల కాంపులు నిర్మించే కాంట్రాక్టులు, 

అన్నిపనులూ చేస్తుండేవారు. మధ్యతరగతి వంజావీ వ్యాపారస్థుని పద్దతిలో నే 

వుండటానికి ఇష్టపడేవారు. కాని సంతానంమటుకు వళ్సిమ వాతావరణాన్ని, ఆధునిక 

భావాల్ని. జీవితపద్దతిని అనలంబించారు. నలుగురు కొడుకులతర్వాత ఒకే కూతురు 

వారి ఇంట కలిగింది, చాలా గారాదింగా పెరిగింది. మనోరమ లాహోర్ కాలేజీలో 

బి. ఏ. చదువుతోంది. విదేశాలకు వెళ్ల టావికి ఉవ్విళ్ళూరుతోంది. 

మనోరమ పంట్లాము ధరించి, తలమీద ముసుగులాంటిదేమీ లేకుండా. 
పెద్దకక్క-_ని తోలుబెల్లుకో వట్టుకుని, కర ఊపుకుంటూ నిర్మానుష్యమైన రోడ్లమీద 

షికార్లుచేస్తూ తిరుగుతూవుండదేది. ధర్మశాలలో నివపించే కొండజాతి(పజలు 

ఆమెనుగురించి విమర్శ చేసేవాళ్లు కాదు. తమ జిల్లాలోగాని, బంధుసమూహంలో 

గావి ఎవరై నా ఆ అమ్మాయిని ఇటువంటి వేషంలో చూపినట్ల యితే దిహుకా ఆ 

అమ్మాయి తల నరికేందుకే పిద్ధపడేవాళ్లు. కాని మనోరమని వాళ్లు “ఈ అమ్మాయి 
ఎంత సాహనం గలది: ఎవరికీ దడవదు' అవి పొగడేవాళ్లు. ఇది ఎలావుందం ఆటే 

ఇంగ్లీషు పరిపాలనలో పరాయివ్య క్తి కొడుకు దేశభ క్తికోసం జైలుకు వెళుతుండ 
గానో, వురికందిం ఎక్కు తుండగానో చూపి జయజయద్వానాలు చేస్తుండేవాళ్ళు - 

ఆలా వుంది. స్వయంగా తమనంతానం ఇలా చేస్తుండగా చూ పే దుఃఖంతో 

కుమిలిపోతూ తల బాదుకునేవారు. 

మనోరమ, మనోరమ తల్లి, మనోరమ వదినగారు ఒకసారికలిపి దిజారు 
దియలుదేరికే మార్చుచెందుతున్న సమాజంలోని మూడుతరాలు ఒకచోట కలిపిన 

ట్లవిపించేది. తల్లిగారు దిరువై న వల్ల పిల్కుపావడా ధరించి. తలమీద రెండు. 
మల్లుగుడ్డ దుష్పట్లుకలిప్ కప్పుకుని ఆరజానెడు ముసుగులాక్కు-ని. కాళ్ళకు చెప్పులు 
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తొడుక్కుని వెళ్ళేవారు. జ్వాలాసహాయ్గారి బారిస్టరు కొడుకుభార్య పిల్కుచీర 
కొంగు తలమీద వేసుకునేది. తలమీదనుంచి ముసుగు లాక్కు నేదికాదు. కాళ్ళకి 
చెప్పులు తొడుక్కునేది. మనోరమ తలమీద ఏమీ కప్పుకోకుండా, మెడమీద బరు 

వైన జుట్టు మడివేసుకుని, వదులుగావున్న పంట్లాము ధరించి, భుజాలకు పర్సు 

వేళ్ళాడేసుకుని నడిచేది. 

భూషణ్, మనోరమలకు లాహోర్ నుంచే పరిచయం వుంది. భూషణ్ 

కౌంగడాబిల్లాలో నివసించేవాడు. కాలేజి చదువుకోసరం లాహోర్ గో వుంటూ 

వుండేవాడు. వాలుగుసంవత్పరాల కితం మనోరమ సోదరుడైన జగదీశ్ సహాయ్, 

భూషణ్లు బి.ఏ. లో చదువుతుందేటవుడు మనోరమకూడా కాలేజిలో చేరింది. 

భూషణ్, జగదీళ్ లలో ఒకే భావాలు, స్వాహం ఏర్పడ్డాయి. ఇద్దరూ కమ్యూనిస్టు 

భావాల్ని (ప్రచారం చేసేవాళ్ళు. ఆక్కుడనుంచీ, ఇక్కడ నుంచీ పు స్తకాలుతెచ్చి 

విద్యారులచేత చడివించేవాళ్ళు. ఎప్పుడై నా మార్కువాదం వర్షనకోనరం క్రానులు 
@ ఢం షు ఖు ణు ne) 

గూడా నడిపించేవాళు. సోదరుని (పోద్బలంవల్ల మనోరమకూడా ఈ కాసులో 
ణా ఓ ae) సా ణా 

కలిపేది. 

జగడీళ్ ఏ. ఏ. పాపై విదేశాలకు వెళ్ళిపోయాడు. భూషణ్ లాహోర్లోనే 

ఎమ్. ఏ. లో చేరాడు. ఆతను మనోరమని కలుసుకుంటూనే వుండేవాడు. మనో 

రమ విద్యారి-సంఘం (స్తూడెంటు. పెడ రేషన్ )లో పాలొనేది. లాలా జ్వాలా 
(౧) ల Ca) 

సహాయ్ కూతురి చురుకుదనంగురించి హెచ్చరికగూడా చేస్తుండేవారు ఆమె 

పాహనం, సావర్థ్యంచూసి లోలోవల సంతోషపడేవారు కూడా. 

భూషణ్ తత్వశాస్త్రంలో డిప్టిన్క్షన్తో (ఘనతతో) ఎమ్. ఏ. పావయాడు. 
బాంకులో గుమాస్తా వుద్యోగంలో చేరాడు. బాంకుపవుద్యోగం. కమ్యూవిస్తుపార్తీ పవి 

కలిపి చేస్తుండేవాడు. 'రెండుపనులూ నరిగా కుదర లేకపోతుండేవి. 

19899 వ నం॥ లో యూరప్లో యుద్ధం (పారంభమయింది. భారత 

బేశంలోవున్న ఇంగ్లీషు అధికారులు భారతదేశాన్నిగూడా యుద్దంలోకి ఈడ్చారు- 

రాజనై తికంగా జాగ త్తగల భారతీయులు ఇంగ్లీమప్రభుత్వం చేసిన ఈ విర్ణయాన్ని 
తిరస్కరిస్తుండేవారు. భూషణ్ కు బాంకిపనికన్నా భారత డదేశావ్ని యుద్ధంలోకి లాగ 
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టాన్ని .తికస్కరించటం ఎక్కువ ఆవసరం అనిపించింది. ఆతను వుద్యోగం 

వదిలిపెట్టి రాజనై తిక కార్యంలో నిమగ్నుడై పోయాడు. 

కాంగడే గ్రామంలో నివసించే భూషణ్ తల్లీ = తం;డీ కుమారుని సాధ్య 
మైనంతవరకూ లాహోర్లోపెట్టి చదివించాలనీ, చదువు పూూలర్తిచేసనమీదట 

కొడుకు పెద్ద ఆఫీసరవుతాడనీ ఆళపెట్టుకున్నారు. అతను పదహారేళ్లు చదివి 

బాంకిలో దెబై ఎతయిదురూపాయల వుద్యోగంలో చేరగానే వాళ్ళహృదయాలు 

కృంగిపోయాయి. అకను ఆ వుద్యోగంకూడా వదిలి పె'కే సరికి తల్లీ-త౦|డ్రీ 

అకన్ని పూర్తిగా నిష్పంియోజకుడిగానూ, దేశ దిమ్మరిగానూ భావించారు. (పభుత్య 

వుద్యోగం, (పభుత్వ్యసేవ చేపేపజలు గొస్పవాళ్ళవుతుంటారు. = అవకాశం తిర 

న్కరి స్తే పరిణామం ఏమవుతుంది ? 

మధ్యతరగతి గృహస్టుడయిన పట్టణవాపికి (దితుకుతెరువు చూచుకోవటం, 

కుటుందినిర్వహణకు మార్గాలు వెతుక్కో_వటంలాటి ఆనేక కార ్యభారాలుంటాయి. 

భూషణ్ కు, అతని స్నేహితులకు, డేశస్వాతంత్యంకోసం, యుద్దాన్ని తికస్క 

రించే ఆందోళన నడపటంకోసం విద్యార్థిసమూహంమా(త్రమే నహకరిస్తుండేది. 
ఆ ఏర్పాటులో ఆతను మనోరమని కలుసుకోవటంకోసం సరోలాగారి దింగళాకు 

వెడుతూవుండేవాడు. మనోరమ యుద్ధాన్ని తిరస్క_రించేపోట్లాటలో ఎక్కువగా 

పాల్గొనలేకపోయినాగూడా భూషణ్ ని చాలా గౌరవించేది, నమ్మేది కూడా, 

జగడీశ్ సహాయ్ సరోలా ఇంగ్లండునుంచి బారినరై తిరిగివచ్చాడు. 

అతడు తిరిగివచ్చినమీదట ఒక నేర్పుగల స్నేహితునిసాయం దొరుకుతుందని 

భూషణ్కు ఆక కలిగింది. కావి ఇప్పుడు బారిస్టర్కి అనారోగ్యకర మైన లాహోర్ 

రోడ్ల దుమ్ము పీల్చడం, అనాగరికులగుంపుతో భుజాలు రాసుకుంటూ తిరగటం 
నచ్చలేదు. ఇంగ్లండులో వుండేటిప్పుడు జగదీశ్ నరోలా ఏ కొ త్తజీవితపు ఆశయా 

లనీ, మానసికానందపు పరిచయాలవి పొంగాడో, వాట్నిపభావం ఆతనిమీద బాగా 

పడింది. అతవిభావాలు సమాజవాదానికి సంబంధించిన పిద్దాంతాల్లో కి, తత్వకా స్త్రపు 

చారుల్లోకి లోతుగా పాతుకుపోయాయి. (పజలకు నందింధించినపసని చేయటంలో 

శన్నా (టాట్ స్కీ, లెనిన్ ల భావాల్ని పోల్చిచూడటంలో నే అతను ఎకు-వ 
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“ఆనందం పొందేవాడు. టాట్ స్కీ, లెనిన్ల కార్యక్రమాలను, వాళ్ళ వాదాలను 

పోల్చి చూసేవాడు. ఈ తర్క_మే ఆతనికి సరిపోయేది. 

కమ్యూవిస్తుల కార్యక్రమంలో భావస్వాతం|త్ర్యం ఆక్రమించినస్థానాన్ని శబ్ద 

ప్రమాణం (Dogmatism) తీసుకుందని జగడీక్ డెలుసుకోనాగాడు. వాళ్ళ పవ ర్త 
నలో విమర్శకు సందింధించిన లోటు ఆతనికి చాలా ఆసంత్ళ పవి కలిగించేది, 

ఈ దేశంలోని కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళ అధ్యయనాన్ని గౌరవించటంలేదని అతనికి 
చాలా బాధగా వుంటూ వుండేది. ఈ ఆందోళనగురించి సానుభూతి తెలియపరచ 

టంలోగాని, ఆందులో పాల్గొనబంగురించిగాని జగదీశ్ మనోరమని (ప్రత్యక్షంగా 
నిరోధించేవాడు కాదు. “ఏముంది ఇదంతా మూర్భత్వం, అనవసరంగా శక్తిని 

ధారపోయటం....” అని సలహో ఇచ్చేవాడు. 

జగదీశ్ (పవ ర్తనలో మార్పురావటందూసి భూషణ్ అతనివద్దకు రావటం 

చాలా తగ్గించేశాడు. ఇదైనా కొంచం స్నేహం, కలయిక మిగిలివుంటే ఆది భావాల 

సమన్వయంవపలన కాచు, పాత ప్నేహంవలన మా(త మే. ఆ స్నేహంకూడా 

బారిస్టర్ సోలాకు అణకువ, భూషణ్ పట్ల దయ వున్నస్పటికీ క్రమంగా తగ్గిపో 

సాగింది. భూషణ్ దృష్టిలో ఆ మాటలకు "చెప్పుకోదగిన విలువలేదు. అతసికి వాటి 

ఆనందం చవిచూసేందికు ప్యువకీలేమ, భూషణ్ ఎదురుపడగానే మనోరమ తిమ 

ఇంటికి రానందుకు అతన్ని పంఎంచేది. భూషణ్ వాళ్లఇంటికి వెళ్ళినాకూడా జగ 

దీశ్ తో కలిపి చర్చించటంలో వుత్సాహం చూపించేవాడు కాదు. తలకిప్పి వూ(౧వూ 

అంటూ మౌనంగా వుండిపోమేవాడు. సిగరెబుఫపౌగ పీల్చకుండానే యాష్ 

(అలో దులుపుతూ వుండేవాడు, ఆ చర్చలలో మనోరమ సోదరునిపట్ల కాకుండా 

భూషణ్ పట్ల సానుభూతిచూపుతూ వుండేది. మనోరమ ఆ సానుభూతి కెల్పటానికి 

కారణం చర్చలోని ఆంకంకాయు, భూషణ్ మీదవున్న గౌరవమెనవి బారిస్టర్ 

నమ్మకం. 

ఇరవై యేళ్లు నిండిన కూతురు ఇంటోవుండగా ఆమె వివాహంగురించిన 

ఆలోచన చేయకుండా వుండటమనేది సంభవం కాదు. కాని మనోరమను ఎమ్. ఏ. 

వరకూ చదివించి, ఇంతవయసువరకూ న్వతం తంగా వుండవిచ్చి, ఇప్పుడు ఆమె 

వివాహం తమ నిర్ణయాన్నిబట్టి చేసేటటువంటి ఆదికారాన్ని తల్లీ-తండీ పోగొట్టు 
"కున్నారు. వ్రస్తుతం విషయం ఆలోచిసూవుండట మే వారు సక 
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జగరీక్ విదేశాలకు వెళ్ళిపోయాడు. భూషణ్ ఎమ్. ఏ. లో చేరాడు. మనో 
రమ అప్పుడు ఎఫ్.ఏ.లో వుంది. భూషణ్ మంచిమార్కులతో బి.ఏ, పాసయ్యాడు. 
ఆరే సామర్థ్యంతో ఎమ్. ఏ. కూడా పాసై ఏదైనా కాలేజీలో ఉపాధ్యాయుడి. 

వుద్యోగం పొందాలని అతనికి ఆశగా వుండేం. (పొపెసరు జీవితంలో డబ్బు 

ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట నిజంకాదు. కావి గౌరవం, విశాంతిమటుకు ఎక్కు 

వగా వుంటాయి, మనిషి సరైన మెటుమీద కాలు పెట్టినతర్వాత దారిిద్యపు వరద 

నుంచి సురక్షిత మైనస్తానంలోకి చేరగఅడనటంలో నందేహంలేదు. ఆటువంటి 

ఆశలపొంగులో భూషణ్ నంకోచిస్తూ నంకోచిసూనే, చూపులతోనూ. మాటల 

తోనూ తన అనురాగాన్ని మనోరమకు న్పష్టపరిచాడు. చిన్నప్పటినుంచీ ఇంగ్లీమ 
స్కూళ్లలో చదివిన మనోరమ ఆ స్నేహపు తలంపువలన భయవడలేదు, తటాలున 

ఆందులోపడి కొట్టుకుపోనూ లేదు. 

భూషణ్ ఎమ్. ఏ. పాసై బాంకిలో డెబె అయిదురూపాయల వుద్యోగం 
చేయాల్సి వచ్చేటప్పటికి అతని భావాల్లోనూ, (ప్రవ ర్తనలోనూ త్మీవమైన మార్చు 
వచ్చింది. ఆతమ హీనతకు గురి అవుతూవుందేవాడు. అతవి ఈ హీనతకు, 

పోట్లాట, సమాజవాదం, హృదయపూర్వక మెన దయ, బుద్దివికాసం, ఎదుకీదలేవు. 

ఆతని జీవితాన్ని విష్ఫృలం చేసేటటువంటి చట్టాన్ని ఎదిరించటం, చట్టంతో పోట్లా 
డటంతప్ప ఆతనికి మిగతావిషయాలన్నీ ఆనవసరం. భూషణ్ “ఆత్మగౌరవం' 

గురించిన తలంపువలన 'ఈర్ష్య"వి అసహోంచుకునేవాడు. కావి జగదీశ్తో తనని 
పోల్చుకోకుండా వుండలేకపోయేవాడు. ఆ అన్యాయానికంతటికీ కారణం ఏమిటి? 

పమాజంలో అవకాశాలు అందరికీ నమానంగా అందకపోవటమే !: ఆతను జీవి 

తంలో తియ్యటికోరికలవి ఎన్నో వదిలి పెళ్తైకాడు, మనోరను స్నేహం పొందాలనే 

ఆక గూడా. 

భూషణ్ చాలారోజులు రాకపోయేసరికి మనోరమకు కష్టమవిపించింది. 

భూషణ్ వంటి మవిషిగూడా మోసంచేసి వెళతాడా, అన్న అనుమానం కలిగింది. 

విర్మల, సత్య ఆ రోజుల్లో 'పెడరేషన్లో ఎక్కువగా పాల్గొంటూవుండేవాళ్ళు.. 
భూషణ్ విగూడా ఇలా అనుమావించాలా అవి మనోరమ ఆలోచించసాగింది. 

ఇందులో ఆమెకు తనే అవమానం పొందుతున్నట్లుగా అవిపించిండి. 
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కొద్దిరోజులు మనోరమ భూషణ్ కోనరం ఎదురుచూసి, ఆ తర్వాత విషయం 

ఆటో ఇటో కేల్చుకోవటమే మంచిదని నిశ్చయించుకుంది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి 
భూషణ్ రోడ్డుమీద కలిశాడు. మనోరమ వెంటనే కారు ఆపించి “మీరు ఎక్కడ 

వుంటున్నారు ?” అవి అడిగింది. మాట్లాడిసమాటలై తే అపే కాని అమెచూపులు 
ఇంకా ఎన్నో విషయాల్ని అడిగాయి. 

మనోరమ కారులో భూషణ్ ను తన బంగళాకు తీసుకువెళ్ళింది. అతను 

మనోరమతో స్పషంగా ఏమీ చెప్పలేదు. కాని ఆక్మగౌరవంచేత, తనలోవున్న 
అనురాగపు తలంపుతో. తిరస్కారంగూడా చేయలేకపోయాడు. తనతో మాట్లా 
డటంలేదనే నేరాన్ని మనోరమ ఆతనిపై మోపింది. దానికి తన నిర్దోషిత్వాన్ని 

మిబావృ చేసుకోవటం అవసరమనుకున్నాడు. భూషణ్ ఎటువంటి అస్పష్టమైన 

సూచనలతో అనురాగాన్ని తెలియపరచాడో ఆలాగే విర్లోషిత్వావ్నిగూడా ఎరుక 

పరిచాడు. 

కా. పిద్ధాంత ౦కన్నా వ్య క్తి గత మైన అనుభవం శ క్రివంత మైనదిగా 

వుంటుంది. నాకలలు భగ్నమైపోయాయి. చేసినపొరపాటుని నిజమవి విరూ 

పించటంకోనం ఇంకొక పెద్దతప్పు చేపేకంటే ఆ తప్పును తప్పుగా ఒప్పుకువి 
మళ్ళీ ఆ పొరపాటు చేయకుండావుండటం ఎంతో మంచిది. నావంటి వీదవాళ్ళు 

రోజులు గడపటానికి భయపడతారు. ఇప్పుడున్న నమాజపు ఏర్పాటులో నాకోనం, 

వావంటి వాళ్ళకోనం, ఒక స్థానాన్ని పొందలేను. అణచివేయదిడికూడా (దితికి 
వుండటంలో ఏ ఆనందాన్నీ పొందలేను. నాకు జీవించడానికి అవకాశం ఇవ్వనటు 

వంటి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నేను (పాణాలకి తెగించి పోట్లాడతాను. నీకు తెలుసు, 

నా విలువ డెబ్టై అయిదురళూపాయల నెలజీతం :' ఆతను ఇంగ్లీషులో చెపు 

తున్నాడు. ఆ మెకళ్లు తడిసిన గులాలీలలా (పకొళి స్తున్నాయి. “డెబై ఎ్రఅయిదు 

రూపాయల నెలజీఠంతో జీవితం ఏం గడుస్తుంది? నన్ను నేను మోనం చేసుకో 

లేను, ఇంకొకళ్ళని నేను మోనం చేయలేను.” 

వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ వుండగా నే సూర్యా నమయం ఆయిపోయింది. 

వాళ్ళు దింగాళాకు ముందున్నతోటలో కూర్చునివున్నారు. బారిస్తరు సరోలా 

భూషణ్ నిచూపి అక్కడికి వచ్చారు. ఆతను వాళ్ళకి వెనకవైపు వుండటంచేత 
భూషణ్, మనోరమ అతన్ని చూడలేకపోయారు. 
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“క్షమించాలి. నేను రావచ్చా!“ మాటలు వివి వాళ్ళు వెనక్కి. తిరిగిచూశారు. 

పెదవుల్లో చుట్ట పెట్టుకుని నిలదిడివున్న బారిస్టర్ కనిపించాడు, 

“ఆ, ఆః తప్పకుండా" అన్నాడు భూషణ్, బారిస్టరు రాకవలన నంకోచించ 

కుండా అతను చెస్పుకుపోతూనే వున్నాడు, 'విజానికి ఈ పోట్లాట ఆంతస్టులకు 
సంబంధించినది. నేను డబ్బులేని బీదవాళ్ళవర్గంలో చెందినవాడిని. ఈవిధంగా 

చూసినట్లయితే నేను మీ అంతస్టుకు శత్రువుని.” 

బారిస్టరు నవ్వి వాళ్ళకు దగ్గరగావచ్చి కూర్చున్నాడు, చుట్ట నోటో పెట్టుకుని 

ఒక పెద్ద దమ్ములాగి వదిలిపెట్టాడు. (శేష్టమయిన పుగాకు వాసనకోనిండిన పొగలో 
తియ్యని - పదునై న మత్తుమందు వాసనగూడా వుంది. నరోలా ఇంగ్లీషులో 

అన్నాడు. “భూషణ్, నీ మాటల్లోవున్న నిజాన్ని నేను సామాజికదృష్ట్యా ఒప్పు 

కుంటాను. కౌని నువ్వూ, మేము మంచి మనుషులం, ధర్మంకోసం జరీ పే పోట్లా 

టలోవున్న నీతిబద్ధ మైన నియమాల్ని వనం ఆచరించగలం. మనం శతృత్వపు 

కందకాలలో వున్నామనేది కేవలం (పకృతిబిద్దమైన కలయిక. దీని జవాబువాకీ 

వీపైనగాని, నాషైనగాని లేదు. సమాజంపైన వుంది. మనం మన పద్దతులతో 

సమాజంలోని చట్టంతో పోట్లాడగలం. మనలో మనం ఎందుకు పోట్లాడుకోవాలి? 

ఐం మన్నో 1’ 

మనోరమ సోదరుని రాకవలన తనని తాను సంకాళించుకుంది. మెడమీద 

వూగే జడని కదలిస్తూ, నవ్వుతూ “యుద్దంగురించి నేను ఈయనతో పందెం 

వేయటం లేదు" అంది. 

బారిస్తరు ఇంకోక పెద్దదమ్ములాగి తనమాటిని సమర్థించాడు... “పూ గా 

యధారం, ఇదే మంచితనం.” 
@ 

రి 
వాటి 

మంచితనం అనేమాట వినగానే భూషణ్ నుదుటిపైన ముడుతలు పడ్డాయి 

"ఈ బంగళా వాతావరణంలో” అతను గట్టిగావున్న దింగళా గోడలవై పు వేలు 

పెట్టి చూపుతూ చెప్పాడు, “మంచితనం (పకొశించగలుగుతుంది అతను బంగ 

శాకు ఒకవైపున పనిచేసేవాళ్లకోసం కట్టించదిడిన చిన్నచిన్న గదులవై పు చేతో 
చూపించి, “ఒకవేళ అక్కడ (ప్రకాశించలేక పోవచ్చు” ఆన్నాడు. అక్కడ కేవలం 
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భయం వ్యాపించివుంది. ఈ మంచితనానికి విలువ ఏముంది? అసలు సమాజంలో 

మంచి అనేదేముంది ? ఆదంతా లాక్కుని మీ పెద్దమనుషులసమాజం నిర్మించ 

బడింది. ఇది ఎలా వుందంటే, కాళ్మీర్లోనో, కుల్లూలోనో వుండే ఓ ఆపిల్ 

తోటలోవున్న చెట్లవ్నిటిమంచీ పళ్లుకోసి, వాటి కండ, రసము, సువాసనల సారాన్ని 
లాగేపి, పది-పదిహేను కుండీలలో కొత్త మొక్కలకోనం పాతి పెట్టబడినట్లుగా 

వుంది. మిగిలిన భాగమంతా సారం లేనిదై , కుళ్ళిపోయి, ఎండిపోయి, వికృత 

రూపంతో, శకి = కాంతి ఆనేవి లేనిదిగా అయిపోతుంది. పెద్దరికం అంతస్టులో 

ఖరీదైన పూలకుండీలలో పాతి పెట్టబడి. మంచితనంతో పరిమళించే మీ నమాజం 

తనలో తాను ఎంతైనా నంతోషించనీ. కాని ఆది మా నమాజానికి భరించలేని 
అన్యాయం. 

బారిస్తరు వేళ్ళమధ్యవున్న పిగార్ మంచి ఇంకొక దమ్ములాగి చెప్పాడు__ 

'మితుడా, స్స్ తీక్షణమైన ఉపమానం ఆతక్లేదు. నువ్వు ఒకమాట మరచిపో 

తున్నావు. ఈ పెద్దమనుష్యులు (క్రమంగా వికసించే సమాజానికి ఒక ఆవనర మైన 

గొలుసు. వీళ్ళే సమాజపు పెద్దరికావ్ని కాపాడుతారు. తోట కాలిపోతే మిగిలివున్న 
పది. పదిహేను కుండీలే కొత్తసమాజంకోనరం అంటుమొక్కలనీ, విత్తనాలనీ 

ఇస్తాయి, తెలిసిందా 1” 

“కాదు, కాదు, మాకు నమాజమంతలకి అవకాశం ఇవ్వాలి." భూషణ్ 

కోపంతో అన్నాడు--'పది-పది హేను కుండీలపొగ డ్తతో తోటంతటికీ కలిగిన దుర 
వస్థ సహింపరానిదవుతుంది. మా నాగరికత, మీ సమాజపు పెద్దరికానికన్నా ఎక్కువ 
వికాసం పొందుతుందని లెనిన్ ఆన్నారు." 

బారిస్టర్ పట్టుదలతో అన్నాడు, “నేటి ధనికవగ్గంలో చాలా అందమూ, 
(శ్రేష్టత వున్నాయనీకూ డా లెనిన్ చెప్పారు. ఆదంతా కౌర్మికుల సంస్కృతిలో కలిపి 

వుంటుంది. ఈ పరిసితిలో మేము (ప్రపంచంలోవున్న పెదరికాన్ని తాకట్లుగా పెటు 
అ ఎ అ అ 

కుని కాపాడుతున్నాం.” 

భూషణ్ మధ్యలో ఆపాడు, “మీరు చేస్తున్నది తాకట్టుసొమ్మును కాపా 

డటం కాదు, అసహరించటం.” 
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బారిస్లరు, భూషణ్ల చర్చ చాలామటుకూ రాజనీతికి సందింధించినదై 

పోయింది _'నువ్వు భారత దేశంనుంచి దియటకు వెళ్ళి చూ పే తెలుసుకుంటావు. 

భారతదేశంలో అయితే ఇంకా పరిశ్రమలు నెలకొల్పలేదు. ఇక్క_డ ఇంకా కార్మిక 

సమాజ విప్ప వానికి సరెన వికానమే జరగలేదు. ఈ విప్లవం కేవలం రాష్ట్రాంతర 

పరిస్టితుల 'ఆధారంమీదనే జరగవచ్చు. ఇంగ్లండులో నమాజువాదావికి సంబంధించిన 

విస్త (వానికి ఫలితంగా భారత దేశంలో వ స్తవం జరగవచ్చు. ఇప్పుడు నాజీవాదంతో 

పోట్లాడే ఇంగ్లండులోవి వజాతం తవు శ_కిని మీరు వ్యతిరేకి స్తున్నారు. ఇది 

చాలా పెద్ద పొరపాటు” అని బారిస్టరు ఒత్తి పలికారు, 

భూషణ్ మళ్ళీ తిరస్కరించాడు... “ఇంగ్లండు (పజాతం(తంకోసం పోట్లా 

డటంలేదు. నాజీవాదావికివున్న సామాజ్యకాంక్షకు న్యతిరేకంగా, తన రాజ్యాన్ని 

కాపాడటంకోసం పోట్లాడుతోంది. దావికి స్మామాజ్యమేముంది, మన బలహీనత. 

మనం మన విము క్రి రికోసం పోట్లాడుతున్నాం.' 

మనోరమకి తనమాట చెప్పటావికి ఆవకాశం దొరకటం లేదు. మెదలకుండా 

వుండటంకన్నా ఇంకొకవుపాయం దొరకలేదు. లేవి తన గదిలోకి వెళ్ళి పడుకుంది. 

కొంచం పేపటితర్వాత భూషణ్ వెళ్ళిపోయాడు. ఆతను వెళ్ళిపోవటం నునోరమ 

తనగది కిటికీలోంచి చూసింది. ఆమె విస్పహాయురాలయింది. భోజనం చేయటం 

కోసం లేవటాపికి వుత్సాహంలేదు. ఒకవేళ ఆమె భోజనంచేయటానికి తిరస్క 

రి స్తే అనవసరంగా పెద్ద కారణాలను ఆందరిఎదుటా చెప్పాల్సి వస్తుంది. 

మనోరమ ఆర్థరాత్రివరకూ రెండుచేతులూ తలకింద పెట్టుకువి ఇంటి కవ్పు 

వైపువాస్తూ తనకున్న సమస్యనుగురించి ఆలోచిస్తూ వుండిపోయింది. భూషణ్ 

“ఇంకొకళ్ళని' దృష్టిలో పెట్టుకుని తనని మరచిపోలేదని కెలుసుకున్నత ర్వాత కొందం 

ఓదార్పు కలిగింది. ఆమెకు (పత్యేకం ఆవమానం జరగలేదు కావి భూషణ్ మ్మ 

ఆమెనుంచి వేరుచేసే కందకంగురించి ఆమె పెద్దగా ఊహించసాగింది. జీవితపు 

(వవాహం స్వభానపిద్దంగా (పవహించాల్సిన దోవలో భూషణ్ అడ్డు వేసి ఆటంకాన్ని 

కలిగి స్తున్నాడవి విశ్చయించుకుంది. ఆ ఆటంకావికి తల ఒగ్గితే పిరికితనం ఆవహించి 
జీవికప్తమార్గం ఓ మలుపు తిరుగుతుంది. తను తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోదు. 
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"వఫలం చేసుకుంటుంది, సమయం వచ్చినతర్వాత ఎది ఉచితమనికో స్తే ఆదే 

చే స్తుంది. 

మనోరమ తన ఆలోచనల్ని దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంది. బుద్ధిగా చదు 

వుతూ అప్పుడప్పుడూ షికారుకు వెడుతూవుండేది. (పజలకు నంబంధించిన పనుల్లో 

ఆమె సాయం తక్కువై పోయింది బారిస్టరుకు ఆ సేవ మూర్భత్వం ఆవిపించేది. 

బారిస్టరుతో అభిపాయభేదం వచ్చినతర్వాత భూషణ్ ఆతవిదగ్గరకు రావటం 

మానేశాడు. 'నాయింటికి రానప్పుడు, నాతో మాట్లాడనప్పుడు, నా హోదా-అంతస్టు 
కారణంగా నామీద నమ్మకం లేనప్పుడు, ఎవరివెనకాలై తేమాతం నే నెందుకు పరు 

గెత్తాలి?' అని మనోరమ అనుకుంది. 

భూషణ్ తన జిల్లాలో పార్టీవి కలపటంకోనం, పార్టీ మీటింగులు నిర్వ 

హించటంకోనం ధర్మశాలలో వుండేవాడు. ఆరోజు మనోరమని కలుసుకున్న 

తర్వాత ఒకటి రెండుసార్లు ఆమెడగ్గరకు వెళ్ళాడు. ఎప్పుడైనా రోడ్డుమీద కలును 

కోవటం జరిగితే పరన్సరం తప్పించుకుని పోయేవాళ్లు కాదు. ఆయిపోయిందేదో 

అయిపోయింది అనుకునేటటువంటిది భూషణ్ తత్వం, నువ్వు ఎలావుంపే నేనూ 

అలాగే వుంటాను అనేటటువంటిది మనోరమ తత్వం. 

ఒకరోజు మధ్యాహ్నం రెండుగంటలతర్వాత సమాజం చేస్తున్న ఆత్యా 

చారానికి _పమాణరూపంగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న పోమాని తీసుకువచ్చి మనో 

రమ ఎదుట నిలబెట్టాడు భూషణ్. మనోరమ తన సమాజంచేపే ఆత్యాచారానికి 

(ప్రతీకారంగా తన ఉదారత్వాన్ని (పదర్శించ సిద్ధమయ్యింది. భూషణ్ స్నేహం 
“పేరిట అనుచిత మైన లాభాన్ని పొందకూడద నేభావంతో "నువ్వు అమ్మగారితో 

ముందే మాట్లాడు. తర్వాత ఏదైనా తగవైతే లాభమేముంది ?' అవి స్పష్టంగా 

చెప్పాడు. 

“అడిగితే వాళ్లు పదిమాటలు ఆవి అభ్యంతరం పెడతారు. ఈ మెను వుంచు 

కుంటే మెదలకుండా వుండిపోతారు' అన్నది మనోరమ. జరిగిండికూడా ఆదే. 

సోమాని దింగళాలోవి ఒక గదిలో (పవేశపెట్టగానే మనోరమ తల్లిగారు 

మండివడారు='మన్నో. వీ బుద్ది ఏమయింది? ఎవరినీ ఆడగవు, విచారించవు? 
ag 
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ఎవరో పరువు-ప్రతిష్టలూ లేని సిగ్గుమాలినదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటో ఎలా వుంచుకో' 

గలుగుతాము! ఏం మనం (పపంచంలో వుండనక్కరలేదా | మీ నాన్నగారితో 

చెప్పతాను...." 

మన్నో ఈ అత్యాచారానికి వ్యతిరేకంగా విప్పారినముఖంతో అన్నది___ 

ఏం చేస్తుందీ (ప్రపంచం ? ఏం పిగ్గులేనిపవి చేసిందా అమ్మాయి? ఈ రోజుల్లో ఆడ 

పిల్ల ని అడగకుండానే ఏ పెద్దమనిషి వాళ్ళపెళ్ళి చేస్తాడు ? (ప్రపంచం సతీ పార్వతివి 

పూజి స్తుంది. ఏం చేపింది పార్వతి ? శివుడినే వివాహం చేసుకుంటానవి మొండీపట్టు 

పట్టింది. ఆ మొండిపట్టుదలతో నే మండిపోయి చచ్చిపోయింది. ఈ అమ్మాయి ఏ 

అనర్హం చేస్తుంది ? ఇంతేగదా, ఈమె పేదరాలు.” 

తల్లిగారు మెదలకుండా వుండిపోయారు. లాలాగారికి, అమ్మగారికి, వాళ్ళ 

సంతానం లోకానుభవంలో మూర్డులై నప్పటికీ చదువుకున్నవాళ్ళు, బుద్ధిమంతులు, 

సమాజంలో గౌరవం వున్నవాళ్లు అసి గట్టగా నమ్మకం వుంది. దుఃఖంతో వడిలి 

పోయి, జ్వరపడినట్లుగాపున్న సోమా ముఖావ్నిచూసి అమ్మగారి హృదయంకూడా 

కరిగిపోయింది. 

సోమాకు ఈ ఇల్లూ, పరివారం కొత్త _పపంచంలా అనిపించింది. మన్నో 

సరిగా తన వయసుదే, ఆమెదికూడా తన శరీళంవంటి శరీకమే, కాని ఇటువంటి 

శ్రీవ సోమా ఇంతకుముం దెప్పుడూ చూడలేదు. ఎలాగైె తే తల్లి జ్వరపడిన పిల్లల 

గురించి జాగ త్త వహిస్తుందో, అలా మన్నో సోమావిగురించి ఆలోచిస్తూ 

వుండేది. 

సోమా మరొరానుంచి పారిపోయి వచ్చినతర్వాత పోలీసులచేతుల్లో పడీంది. 

తర్వాత కాంగడా, ధర్మశాలలసమాజాల్లో ఆమె కుక్కలు తరుముతుంటే భయపడే 

మేకలాగా అనుభవించింది. కలలోగూడా వూహించలేనివి ఆమె ఆ ఇంట్లో 

చూపింది. ఆ ఇంట్లో ఆమెకు సానుభూతి, దయ కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడకు 

రావటం తన దురదృష్టమని ఆమె ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అపరాధానికి, అనహ్యా 

నికి సంబంధించిన చీదరింపులు అక్కడ లేవు. ఆ ఇంట్లో ఎవరికీ ఏ వస్తువుగురించి 

గాని, డబ్బుగురించిగావి చీంతలేదు. సోమాకు ఆ ఇంట్లో ఒక్ వేళ ఈర్ష్యతో కూడిన 
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ఛాయలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే, నొకర్లు - జగ్గూ. మోహనా, పనిమనిషి జీవాలోనే 
కనిపించేవి, సోమా అంతగా వాళ్ల నుగురించి పట్టించుకునేది కాదు. 

సోమాకు చిన్నతనంనుంచీ కష ష్టపడి పనిచేయటం, ఊరికే కూర్చోకుండా 

ఎప్పుడూ ఏదో ఒకపని చేస్తూ నేవుండటం అలవాటు. ఇక్కడకూడా ఆమె ఏదో 

ఒకవనిచేస్తూ నౌకర్ల్ణకు పనుల్లో సాయంచేస్తూ వుండేది. అందుచేత అమ్మగారికి 
ఆమెమీద దయ, నమ్మకం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి. వాళ్లు ఆమెకు ఇన్ని 

దిట్టలుగూడా ఇచ్చారు. మన్నో ఆమెకు శు భంగానూ, పద్ధకిగానూ బట్టలు కట్టుకో 

మని ఆప్యాయంగా చెపుతుండేది. ధనవంతులై న _పజలు నిజంగా దేవకల్తాంటి 

వారు, ఆనుకునేది సోమా, బీదవాళ్ళు ఎంత నీచులుగా వుంటారు: ఇందుచేతనే 

దేముడు వాళ్ళకి బాధలు కలిగి స్తుంటాడు. 

భూషణ్ సోమా వుండటానికి మనోరమ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేశాడు. తన 

నంరక్షణలోకి తీసుకున్న ఆమె పరిస్టితి గురించి తెలుసుకునేందుకు దింగళాకు వెళ్లి 

విచారిస్తూ వుండేవాడు. మనోరమ సోమా సమస గగురించి భూషణ్ తో మాట్లా 

డింది. ఈ సమస్య వాళ్ళ న్వంతవిషయానికి పరదా అయిపోయింది. మాటా మాటా 

"పెరిగి మనోరమ మనసు చాలా బాధపడింది. ఇంట్లో వాళ్ళకి బాధతోవిండిన తన 

ముకాన్ని, తడిపిన కళ్ళ వి చూపటం ఆమెకు ఇష్టంలేదు, “సద కొంచం ఆలా 

దియటరకు వెళొం, ఆక్కడే మా ట్లాడు డుకుంవాం' ఆని a క్ తో చెపింది. 
© a 

మనోరమ, భూషణ్ మక్లోట్గంజ్ ఎత్తుమీదకు ఎక్కుతున్నారు 
భూషణ్ తటస్థంగా చెప్పుకుపోతున్నాడు. ఒప్పుకోకుండా వుండటానికి పీజు 

వంటి నిందకి సమాధానం ఇస్తున్నాడు. అతను మనోరమతో (ప్రణజయమార్గంమీద 

వెశ్ళేటటువంటి (పనంగం చేశాడని ఒప్పుకున్నాడు. జీవితావికి ఎటువంటి రూపా 

న్నయితే వూహించి అతను ఈ మార్గాన్ని వాంఛించాడో, ఆ వూహంతా (భ్రమ అని 

బుదజువయి పోయింది. 

మనోరమ ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకోవటానికి ఇష్టపడకపోతే అతనేం చేస్తాడు? 

“మంచితనం జీవితానికి కాంతిని ఇస్తుంది. ఈ ఆమ్మాయి మన సమాజ 

జీవితపు పరిస్థితులతోనూ, ఆలవాట్లతోనూ నిండిన న్వతంత్రమైన వస్తువుకాదు. 
M—7 
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మీ కుటుంబంలో ఆమెకు ఈ కారణంచేతనే చోటు దొరకగలిగింది, ఎందుకంటే 

రు ఏలోటుకోనూ బాధపడటంలేదు, ఎవరికీ రెండుమాటలు చెప్పటంచేత మీ పితి 
డు 

ఏమీ దిగజారిపోదు' అని భూషణ అన్నాడు. 

మనోరమ ఒక దీర్హమైన నిట్టూర్పువిడిచి మౌనంగా వుండిపోయింది. 

భూషణ్ రోజురోజుకు కటువుగా తయారవుతున్నాడు. కమ్యూనిజంలోని అంతస్థు 

పోట్రాటమధ్య జనించే ద్వేషం అత నిహృదయాన్ని రాటుదేల్చిందని ఆమెకు అని 

పించింది. 

భూషణ్ చెప్పుకుపోతున్నాడు_“నువ్వు మంచితనాన్ని, న్యాయాన్ని, నమ 

ర్చించటంచేత గౌరవాన్ని సైందగలుగుకావు. జీవించటానికి ఏ వ మార్గాలు, సాధనాలు 

లేవివాళ్ళకి ఇది నంఫవమేనా ? కష్టాలతోనూ, భయాలతోనూ నిండివున్న జీవితంలో 

జాలి ఎలా మొలకెత్తుతుంది ? మేము జీవితాన్నిమా తం పొందాము!" "మేము 

అని తమని తాము మనోరమనుంచి, మనోరమ సంబంధించిన పెద్దను నుష్యుల 

సమాజాన్నుంచి వేరుగా తలచేవాడు. 

మనోరమ మళ్ళీ నిట్టూర్చి మెదలకుండా వుండిపోయింది. ఆమె ఇంతకన్నా 

ఎక్కువ అవమానం పొందటానికి సిద్ధంగా లేదు. 

భూషణ్ ఆన్నాడు- 'నీవంటి నాజూకుతన౦, బుద్ధి ఈ అమ్మాయిలో సామా 

న్యంగా ఆయినా ఎలా వుంటుంది? సీ నాజూకుతనం, మంచితనం, మీ కుటుం 

బంలో అనేకతరాలనుంచి వస్తున్న పవి తమైన సంపవ. మంచి గులావీచెట్టును 

పెట్టుకుని దానికీ అంటుమీద అంటుకడ్తూ వుండినట్లుగా వుండాలా? కొని మిగతా 

క సోమాయే అయివుండాలా ? చట్టం. మంచితనానికి ముఖం వాచి 

వుండాలా ?' 

“వాలు, ఇంతవరకు అయింది చాలు, ఇక వెళదాం పద.” మనోరమ 

మధ్యలో ఆపేసింది. 

భూషణ్ లో కఠినంగా మాట్లాడేతత్వం, కర్కశత్వం వుంది. ఆందుకే 

ఆతని నోటినుంచి మనోరమనిగురించి ఇటువంటిమాటలు వెలువడుతుండేవి. వాటివి 

దాచుకున్నడబ్బును దియటకుతీసి లెక్క పెట్టుకున్నట్టుగా మనోరమ గుర్తు చేసు 
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కునేది-'నీ తెలివితేటలు, నీ అందం, నీ నాజూకుతనం, నీధైర్యం, సీ మంచికనం 

హ్ ఆ మాటల్లో కాఠిన్యత, నిరాశ వున్నప్పటికీ భూషణ్ కువున్న ఆత్మని, గహపు 

చేడి ఏదో ఒకరోజున తప్పకుండా చల్లారిపోతుందని మనోరమకు ఒక నమ్మకం 

పుంది. 

ఒక వేళ మనోరమ తల్లి -తండులదగ్గకకు తమ కుమార్రెకోసం వరుని 
రూపంలో భూషణ్ వస్తే ఎన్నటికీ ఒప్పుకోరు. వారిదృష్టిలో మసోరమని పెళ్ళి 
చేసుకో తగినవాళ్లు చాలామంవె వున్నారు. కాని మనోరమకు ఇతరులవ్య క్రిత్వం 
కొంచంకూడా నచ్చదు. ఎవరిముందయితే త్రీ వంగివుండగలుగుతుందో, ఆకనే 

పురుషుడు. “అయ్యో, నేను అతని మొండిపట్టుదలని నెగ్గించగలిగితే !' అప్పుడు 
త నప్టితిని మనోరమ ఇలా ఊహించుకునేది_ వేసవికాలంలో ధర్మళాలలోని కొండ 

మద, తుంపకి లతో తడిసిన వాతావరణంలో ఉన్నిదుస్తుణు ధరించి, మంచి మంచి 

పుస్తకాలు చదువుపనేందుకు వెల్వెట్ కార్డ్ స్టాక్ (పంట్లాము) వేసుకుని, కుక్కని 
వెంటబెట్టుకుని కొండదారిమిన తిరగటానికి బదులుగా ఆమె మామూలు చీరలో, 

చెప్పులు తొడుక్కుని, చంకలో కాగితాలకట్టి పట్టుకుని ఎండలో లాహోర్ రోడ్ల 
మీద శరుగుతూ వుంటుంది. ఆమె ముఖంమీద రోడ్తుమీదరేగే సన్ననిదూళ€ చేరు 
కుంటుంది. శరీరమంతా చమట కారటంచేత, దుమ్ము పేరుకుపోవటంవల్ల ముఖం 

పేలగా తయారవుతుంది. ఇటువంటి పరిప్టితిలో నే చాలామంది కా_మేద్ లు కూర్చుని 
గోలచేస్తూవుండే పార్టీ ఆఫీసులోకి అడుగుపెడుతుంది. ఎక్కడా బట్టలు మార్చు 

కోవటాపికి ఎకాంతిస్టలంగూడా వుండదు. కాని ఆమెకు ఇటువంటి అవసరమే 

వుండదు. రోజంతా దిట్టలు మార్చుకుంటూ నేవుం టే ఎలా? అంతక౦ టె అవసర 

మైన మిగకాపను లుంటాయి....నిర్మల పార్టీ కోసం చందా ఆడగటానికి ఆమె 

దగ్గరకు ఎలా వస్తుందో ఆలాగే తనుకూడా రోజంతా పార్టీపనిలో తిరగాల్సి 

వుంటుంది. ఆమె ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి భూషన్ కూడా సంచీ పట్టుకుని ఇంటికీ 

వస్తాడు. ఆత నంటాడు!దా_'*యూ ఆర్ టైర్స్ మన్నో* (నువు ఆలపిపోయావు 

మన్నో.) తను నవ్వుతూ జవాబిస్తుంది, “ఎమాతం కాదు అని. తన ఈ వూహా 

చితంతో ఆమెకు కష్టజీవికం, శ క్రివలన అహంకారం ఆనుభవానికి వచ్చేవి కౌని 

భూషణ్ మాతం ఎప్పుడూ ఈ షరతుకికూడా ఒప్పుకునేవాడు కాదు. 
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లాలాగారి ఇంట్లో నాలుగునెలలు గడిపి సోమా ఎన్నో కొత్త అనుభవాలు 

పొందింది, విశ్రాంతితోకూడిన అనుకూలమైన జీవితంవలన సోమా రూసంలోనూ, 

(పవర్తనలోనూ, ఎండ, మంచు, చీకటిలో పెరిగిన ఆడవిచెట్టుకువుండే కఠోరత; 

కర్కశత్వం చూరమవసాగాయి. ఆమె ముఖంలో. చూపులో వ్యాకులపాటువలన 

కలిగే దీనక్వం తొలగిపోయింది, తోటలో నాటిన మొక్కలా నాజూకుగా తయా 
రవసాగింది. ఆమె _(పవర్తనమటుకు సంకోచం చెందినట్లు. అణకువగా వుంటూ 

వుండేది. మనోరమ పోషణలో రోజూ స్నానంచేస్తూ. బట్టలు మార్చుకుంటూ 
సోమా కొ త్తవ్య క్రిలా మారిపోయింది. ఆమె ఎప్పుడూ ఏదో ఒకపని చేస్తూ 

వుండేది. సానుభూతి చూపిస్తూ, ఆమెను పనీ-పాటులకోసనం అనవసరంగా శమ 

పడద్దని మనోరమ చెప్పతుండేది, ఓదారుస్తూకూడా వుండేది. సోమా అనుభవించే 

బాధలోతును తెజసుకునేందుకు ఆమె (పయత్నం చేసేవ. 

సాహసపూరిత మైన ఒక్ (పేమగాధకు సోమా నాయకురాలు. తగ జీవితం 

లోగూడా ఇదే జరగాల్సివుందా?" అని మనోరమ ఆలోచింపద. సోమా పడే 

బాధలో ఆమెకు (పేమవలనకిలిగే దుఃఖమూ, త్యాగంవ లనకలిగే మాధుర్యం కని 

పిస్తూ వుండేవి. దుఃఖపూరికి మెన సోమా జీవితమనే నాటకాన్ని తన ఊహాగానంలో 

మరింత దుఃఖపూరితంగా చ్నితించుకు నేది. ఒక వళ రదు సయుడు ఎప్పుటికీకూడా 

జైలునుంచి విడుదల కాకపోతే, లేదా అతను జై లక వెళ్ళకిముందే (ప్రమాదంలో 
చచ్చిపోయివుంటే ? (పేమకు (పతిఫలంగా సోమా జీవితాంచం వెధవా 

దుఃఖాన్ని పొందుతుంది. కాని ఇది ఎంత పెద్ద త్యాగం: ఆకిలి నింపుకోవటానికి 

రెండు రొకైలకోనమే ఈమె వెతుకుతూవున్నట్లయితే ఇంతబాధ పడాల్సిన అవ 
సరం ఈమె కేముంది? చదువురానివాళ్ళయినా, సభ్యత _సంస్క్మారం లేనివాళ్ళయి 

నప్పటికీ వీరిలో శీలము, పవిత్రత అనేవి వున్నాయి. ఇవే మనిషి న్యాయాన్ని. 
కొచిత్యాన్నీ వెల్లడీ చేపేవి. 

సోమా సంకోచించినప్పటికీకూ డా మనోరమ ఆమెను బలవంతంగా మంచం 

మీద. సోఫామీద కూర్చోబె'ప్తేది. గడచిపోయిన సోమా జీవితాన్ని/రించి ఆడు 
గుతూ వుండేది. ఆ సంభాషణలవల్ల సోమాకు మరింత నంకోచం కలిగేది. తన 

చరిత్రవిని అందరూ తనని ఆనహ్యాంచుకున్నారు. కాని మనోరమ (ప్రవర్తన ఆలా 
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లేదు. మనోరమ ఆమెను తన దగ్గరకు లాక్కుని భుజాలమీద (పేమతో నిము 
రుతూ, “నీకు ఈ మాటలు గు ర్తుకురావటంచేత సుఖం, అహంకారం కలగటం 

లేదా?" అని అడిగేది. సోమా బాధతోకూడిన ఆమె కళ్ళల్లోకిచూస్తూ మౌనంగా 

వుండిపోయేది. 

"ఒక వేళ ధనపింగ్ రాకపోతే నువ్వు ఇంకొకరిని వెళ్ళి చేసుకుంటావా ? 

అని మనోరమ సోమాపి అడిగింది, సోమాతల వాలిపోయింది. ఆమె కళ్ళనుంచి 

కన్నీటిబొట్లు జారిపడ్డాయి. కొంగుతో కన్నీళ్లు తుడుచుకుని ఆమె తల అడ్డంగా 
తిప్పింది. 

“ఒక వేళ ధనసింగ్ రాకపోయినా, అతను నిన్ను మరచిపోయినాకూడా 
నువ్వు అతన్నే (ప్రేముస్తూ వుండు. ఇ3 ఎంతో సంతృప్తే సంతోషాలని స్తుంది" 

అని మనోరమ నచ్చ చెప్పింది. 

“అయ్యో. నేను ఎక్కడ వుంటాను, ఏ౦ చేసాను + అని సోమా వెక్కి. 

వెక్కి ఎడ్చింది. 

మనోరమ సోమాచేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది. ఇంటి కప్పువై పుచూస్తూ 

వుండిపోయింది _“(పేమలో సుఖంవుందా? బాధవుందా ? _పేమపాత్రుణి పొంద 

లేకపోతే (పేమ బాధాకరమే. ఆబాధలో నుఖం ఏముంది?” మనోరమ అదే 

విధంగా ఆలోచిస్తూ వుండిపోయింది. సోమా ఎప్పుడు లేచి వెళ్ళిపోయిందో ఆమెకు 

తెలియలేదు. భక్తుడు తన ఏలువతెలుసుకోని, తననిగురించి ఆలోచించని ఈశ్వ 

రుణ్లి ఎలా సేవిసాడో. అలా మనోరమ సోమా విలువని అంచనావేసి అభినం 

దించేడి, 

చాలారోజులతర్వాత భూషణ్  సోమాగురించి తెబుసుకోవడంకోసం 

వచ్చాడు. సభ్యతా నంస్కారంలేని సోమా మంచితనంగురించి, బుద్ధికోపాటు 
సౌందర్యాన్నిగురించి మనోరమ వర్తించిచెప్పి, “ఒకవేళ జ్లైలునుంచి విడుదలయిన 
ఆ డైవరుజాడ తెలియకపోతే ఈ అమ్మాయిగతి ఏమవుతుంది ?' ఆని బాధగా 
అడిగింది, 

భూషణ్ పిగరెట్టుపొగను వదులుతూ సమాధానం చెప్పాడు... "ఒక వేళ్ల 
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ఆమనిషి దడిసిపోయిగాని, వేరే ఇతర కారణంచేతనై నాగాని తిరిగి రాకపోతే: 

ఆ అమ్మాయికి నమస్య నిజంగా భయంకర మైనదిగా పరిణమి స్తుంది. దిహుళా 

కాలం గడచినమీదట, మనసు పడిన అలసట తీరినతర్వాశ, ఎక్కడైనా, ఎవ 

రైనా ఇంకొక యోగ్యుడైనమవిషి దొరికితే ఈమె వివాహం చేసుకోవటమే 

మంచిది. ఎవరైనా పురుషని వివాహం చేసుకుని కాపురం చేయకపోతే, జీవితం 

గడుపుకోవటంకోసం ఇంకేం చేయగలదు? 

మనోరమకు ఈ భూషణ్ (పవృ త్తి, వ్యాపార పద్దతిలో కూడినమాటలు నచ్చ 

లేదు. “నువ్వు ఇటువంటివిషయాలు ఎలా ఆలోచిసావు ? పేమ ఆనేది అసలు 

లేనేలేదా? ఒకవేళ ఏవ్యక్తిఅయినా ఒక ఆదర్శాన్ని ఎంచుకుంటే ఆవ్యక్రిని 

ఎందుకు పడదోయాలి 1' అనడిగింది. 

“ఆమె ఆదర్శాన్ని సఫలం చేయటంకోనం ఇంటినుంచి పారిపోయి వచ్చిందా? 

ఆ ఇంట్లో _బకకటం సంభవం కాదు. ఆమె జీవించాలనుకుంటోంది. ఇంట్లోనుంచి 

బయటకు వచ్చేనటావికి ఆమెకు (పేమ ఆధారమయింది. (పేమ జీవితంలో 

సహాయంచేసే వస్తువు. జీవితంలో ఆదే ఆటంకాన్ని కలిగించేటట్ల యితే (పేమ 

ఇక ముందుకు వెళ్ళలేదు” అన్నాడు భూషగ్ , 

మనోరమ ఒప్పుకో లేదు = “మనుషులు (పేమకోనం జీవితాన్ని త్యాగం చేశా 

రని బుజావుచేసేందుకు చాలా వుదాహరణ లున్నాయి. నీ దృష్టిలో అదంతా పిచ్చి 

తనం, మూర్భత్వం, ఆస్వాభావికమూ, (పకృతివిరుద్ధమూనూ. “మనోరమ స్వరంలో 

కొంచం కటుత్వం ధ్వవించింది. ఆవమానావికి (పతీకారం తీర్చుకున్న ట్లుగా వుంది. 

భూషణ్ ఈ కటుత్వాన్ని గుర్తించాడు. దాన్ని అవమావించలేదు, తిర 

స్కారంగూడా చెయ్యలేదు. నెమ్మదిగా సమాధానం చెప్పాడు." అన్నింటిలాగానే 

జీవితంలో (పేమ నడకగూడా ద్వంద్వాత్మక మైనది. (పేమ జీవిత ఫలితాన్ని, నహా 

యతని తీసుకుంది. (హేమ గాఢంగా లేకుండా తేలికగా వున్నట్లయితే ఆది ఇష్టాను 
సారం సంస్కారమా(తతంగా అయిపోతుంది. జీవితంలో (పేమ, ఆకక్షణలవలన 

న్మిగహం లేకపోతే అవి జీవితాన్ని నాశనంచేసేవిగాకూడా అవుతాయి. నీళ్ళు 
చూశావుగదా ! నీళ్ళలోనుంచి వేడి పూర్తిగా పోయినట్లయితే ఆది మంచులా గడ్డ 
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కట్టుకుపోతుంది. అందులో అప్పుడు చలనం వుండదు. నీళ్ళలో వేడి ఒక హద్దు 
దాటి ఎక్కువ ఆయితే నీళ్ళు ఆవిరిగామారి పై కెగిరిపోతాయి.' 

“ఎగిరిపోతే ఎగిరిపోనీ. ఎందుకూ పనికిరాని జీవితంవలన లాభమేముంది?” 

నిరుత్సాహంగా మనోరమ సమాధానం ఇచ్చింది. 

భూషణ్ సిగరెట్టు అంటించాడు. 'ఎగిరిపోయినా అప్పుడుకూడా ఒకవిషయం 

మరిచిపోకూడదు. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిజీవితం వున్న'కే వుంటుంది. ఈమెకు 

ధనసింగ్ మీద ; పేమకలగటం కొన్ని సంఘటనలపరిణామం, కొన్ని సంఘటనల 

కారణంకూడా, ఈమె భర్త దితికివున్నట్లయితే బహుశ ఈ _పేమవృతాంతం 

జరగకనే పోను. ఒకవేళ ఈమెకు అతనిమీద (పేమకలిగినా నీకు ఆమెపట్ల సాను 

భూతి కలగదు. పేమ శరీరంలోకలిగే అనుభూతికి, శరీరావనరానికి సంబంధించి 
నది. కాకపోతే ఇంకేమిటి 1” 

భూషణ కొంచం ఆలోచించి మళ్ళీ అన్నాడు-__'తీవమైన విరహ వేద 

నలో (పాణాలు బలిచేయటమనేది ఒకవిషయం. కాని ఎప్పుడై తే (పేమ నిత్యజీవి 

తంలో అసహ్య మెన పరిపితిని సృష్టించటం మొదలు పెడుతుందో, అప్పుడు (పేమ 

జీవితాన్ని బాధపెశ్తైదై దానంతట అదే అంతరించిపోతుంది, దానిస్థానంలో జుగుప్స 

ఏర్పడుతుంది. జరిగిన ఓ సంఘటిన చెప్పనా !' 

మనోరమ చెప్పమన్నట్లు తల వూపింది. 

భూషణ్ చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు__'నాకు తెలిపినవ్య క్రి ఒకడున్నాడు. 

ఒక అమ్మాయిని _పేమించాడు ఆ అమ్మాయి కతల్పీ-తం డి అతనికో వారికుమా రె 
వివాహం చేయటానికి ఒప్పుకో లేదు, ఆ అమ్మాయి ఈ ఆత్యాచారాన్ని భరించలేక 

విషం తీసుకుంది. చివరికి ఎలాగో ఆమెను రక్షీంచి ఆమెవివాహం చేశారు. ఆరు 

సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఆ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నవ్య క్రి అంక మంచి 

వాడు కాదు. ఆ అమ్మాయి ఇప్పు డే పరిస్టితిలో వుందం టే భర్తతో కలిపివుండటం 

కన్నా నూతిలోదూకి చావటం మంచిదనుకుంటోంది. అతనిప్రవర్తన ఎంత దిగ 

జారిపోయిందం టే ఆతని పేరువింకే ఆ అమ్మాయి పరుగె త్రిపారిపోతోంది. నేను 

ఎవరినై నాసరే కావాలంటే గాఢంగా (ప్రేమిస్తాను, కావి వాళ్ళవలన నా మనసుకు 
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బాధ కలిగితేమా(త్రం నాకు వాళ్ళమీద విర క్తి కలుగుతుంది. సోమా అమితమైన 
కష్టంలో వుండకపోయినట్ల యితే, ధనసింగ్ ఓదార్పు నిస్స్పహాయురాలై న ఆమెకు 

ఒకే ఒక్క ఆధారం అయివుండకపోయినట్ల యితే, అతన్ని ఈమె (పేమించేదా ? 

ధనపింగ్ ఈమె జీవితానికి భౌతికఆధారం.” 

మనోరమ మౌనంగా వుండిపోయింది. మనం పరస్పరం ఎప్పటికీ ఒకటి 

అవలేము, సహాయకులం కాలేము, అని భూషణ్ సూచిస్తున్నట్లుగా అనిపించింది 

ఆమెకు. ఆరోజు ర్యాతిగూడా ఆమె చాలాసేసటివరకు మేలుకుని ఆలోచించింది= 

“నేను అవమానం ఎందుకు పొందాలి?" అని నిశృయించుకుంది. 

6 అ భి 

ధర్మశాల జిల్లా జైలులో దింధించదిడేటప్పుడు ధనసింగ్ అసహాయుదై 

ఎంత నిరుత్సాహంతో లజ్జితుడ్రై వున్నాడో జైలునుంచి విడుదలయేటప్పు కుకూ డా 

అంతే విరుత్పాహంతోనూ, అవమానంతోనూ వున్నాడు. జతనిచేకుల బేడీలు, 
అతన్ని బంధించివుంచేగోడలు అయితే దూకమయ్యాయి కాని, ఆతనికి (పపం 

చంలో ఏ మార్గమూ కనిపించలేదు. అతన్ని దుర్మార్గుడిగానూ, జర్లు డిగానూచేపి, 

గౌరవాన్నిపొందే ఆధికారాన్ని అతనినుంచి దూరంచేసి ఆతన్ని జైలునుంచి 

పంపించివేయటం జరిగింది. అతను ఎక్కడికి ఎవరిదగ్గరకు వెళ్లగలడు! జైలు 

నుంచి విడుదలై స్వాతం; త్యాన్నిపొందటం ఎలావుందం టే రెక్కలన్నీ క తికింది 

ఒక పక్షిని పంజరంనుంచి బయట పిల్లులముందు పడేసినట్లుగా వుంది. మోసగాడు, 

దుర్మార్గుడు అనే కళంకాన్ని అంట గట్టుకుని వుద్యోగంకోనం ఇప్పుడు మళ్ళీ క్ంపె 

సీకి వెళ్ళటం సంభవంకాదు. ఇది ప్రారబ్దమే, ఆవమానాలు పొండటంకోనం పుట్టిన 

వాడు గౌరవమర్యాదలని ఎలా పొందగలడు : అకనుగూడా ఇతర నీచజాతి పిల్లల 

లాగా పెరిగివుంపే ఆడే కులస్టురాలై న అమ్మాయితో వివాహం జరిగివుండేది. 

కాని అతను రాజపుతుడై రాజపు (క్ర స్రీని వివాహం చేసుకునేవిషయంగురించి ఆలో 

చించాడు... బ్లాకీ చాచా చెపుతూనేవుండేవాడు. ఆడదానివుచ్చు _పమాదకర మైనదిగా 
వుంటుందని. 

ధనవింగ్ మోసం చేయాలని ఎస్పుడూ అనుకునేవాడుకాదు. మోసం చేయా 
లన్న ఆలోచనే ఆతను చేపివున్నట్లయితే ఇంత అవమానం పొందేవాడు కాదు, 
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తర్వాత ఇంకా చాకచక్యంతో మోసం చేసేవిషయం ఆలోచించివుండేవాడు. కావి 

(పజలంతా ఆతన్ని మోసగాడనే అనుకుంటారు. ఎరుగున్నవాళ్ళకి ఏం ముఖం 

చూపిస్తాడు ! సోమాయే ఆతన్ని నమ్మగలుగుతుంది. ఆ మనుషులు సోమాని ఎక్క 

డికి తిసుకుచె? శివుంటారో ఏ ఏం తెలుస్తుంది? ఆమె మనసుగూడా ఇప్పుడు ఎలా 

మారిందో? ఎంతై నా ఆడది ఆడదే! 

పరాయి స్తీలతోటి, వేశ్యలతోటి చెడు సందింరాలు పెట్టుకున్న వాళ్ల ని ధన 

సింగ్ ఒకళ్ళిద్దరిని కాదు, అనేకమంది డై వర్ల ని, ఇతర్ణ్లవి ఎరుగున్నాడు. ఇటు 
వంటి వాళ్ళకి సమాజంవలన ఏ భయమూ లేదు. ఎందుకంటే, వాళ్లు ఆ తప్పువల్ల 

ఎప్పుడూ జైలుకు వెళ్ళలేదు. అతను స్వయంగా జై లులోగడిపి దియటికి వస్తు 
న్నాడు. జైలులో గడిపిన ఆరునెలలు విపరీతమైన మానపికవేదవలో గడిచాయి, 

అతనికి పోలీసుల ద కోపంగావుంది. పోలీసులు అతన్ని చిన్నప్పటినుంచీ బాధలు 

పెడుతూ నేవచ్చారు. చిన్నతనంలో వొళ్ళఇల్లూ లాక్కానడంలో మియా. దిజర్ 

సింగ్కు పోలీసులు సాయంచేళాడు. లారీ నదిశే ఎటప్పుడు దొంగకేసు దినాయించి 

లారీని న్యాయస్థానంలో పెడతామని బెదిరించి, లంచం తీసుకునేవాళ్ళు. ఠాణాలో 

పోలీసులు అతన్ని కొట్టారు. సోమావి మండీ తీసుకవెడుతున్నట్లుగా ఆమెచేత 

అబద్దష వాణ్యాలం ఇప్పించారు. ఆ ఆదిద్దం చెప్పి. పువడకపోయినట్ల యితే తనకి 

శిక్ష పడేదికాదు. జోలీసుకాణొలో వ. తరత ఏమేమిచేశారో తెలి 

యదు. సోమా ఇప్పుడు ఎక్కడవుందో ఐం తెలు స్తుంది ? 

అనేకసార్లు కోరులు ఎకి. జెలులో అనుభవాన్ని గడించినవాళ్లు కొందరు 
ఆతనికి తై ల్లో చాలాసార్లు చెప్పారు__"పోలీసులు ఖై ములో త్రీని చెడగొట్టకుండా 
వుండటమనేది జరగనే జరగదు. తోటివై దీలు ధనసింగ్తో ఇంకా వివరంగా 

చెప్పారు___ఆ అమ్మాయి మామగారు రిపో రు (వాయించడానికి వచ్చినప్పుడు మీరు 

ఠాణాలో నే వున్నారు. సోలీసులు ఆతన్ని పంటకు మభ్య పెట్రారు? నువ్వు ఆమెను 

మండీ తీసుకు వెడుతున్నావన్న సృ తాంతాన్ని ఎందుకు కల్పించారు ? నువ్వూ, ఆ 

ఆమ్మాయి పోరలీనురాణారో మొదటి రెండురోజులు వున్న విషయాన్ని ఎందుకు 

దావేశారు? ఆమె మామగారు రిపోర్టు ఇచ్చినతర్వాత మిమ్మల్ని ఖై దుచేపినట్లుగా 
ఎందుకు చూపించారు? ఇదికూడా తెలుసుకోలేవా? అబ్బాయ్, ఇప్పుడు నువ్వు 
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జైలునుంచి బయటపడి (ప్రపంచంలోకివెడితే నీ నంబరుకూడా వెంటవస్తుంది. 

పోలీసులు ఎప్పుడూ నీమీద కన్నేసి వుంచుతారు తెలిసిందా! ఎంతవరకయినా మొద 
ట్లోనే తప్పించుకుని పారిపోవటం మంచిది. లేకపోతే నాయనా! నెల తిరిగేలోగానే 

మళ్ళీ ఇక్కడికి నస్తావు' అనిగూడా హెచ్చరించారు. 

సోమాతో పోలీసుల దుర్వ్యువహారంగురించి వూహించుకున్నప్పుడు ధన 
సింగ్ రక్తం ఉడికిపోయేది. మండీ తీసుకు వెళ్ళటంగురించిన అబిద్దంచెప్పి సోమా 
తనకి జై లు?క్ష వేయించింది. ఆతనికి సోమామీదకూడా చాలా కోపంవచ్చింది. కాని 

న్యాయస్థానంలో సోమా ఏడుపు గుర్తుకురానటంతో ఆకోపం ఎక్కువ సేపుండ 
లేదు. న్యాయస్థానం సోమాని చౌధరి నిర్భయరామ్గారికి అప్పగించింది. చౌధరిగారి 

ఇంటికివెళి సోమాజాడ తెలుసుకోవచ్చు అని అనుకున్నాడు. ఒకవేళ పోలిసులు 

ఆమెను అవమానించినట్లుగా తెలి స్తే తనువెళ్ళి పోలీనుఅధికారి పాణా= తీస్తాడు. 
ఈసారి ఎవరూ తన్ని పట్టుకో లేరు. అప్పుడయితే తను సోమామూళలంగా తనంతట 

తను పోలీసు ప్రేషనుకు వెళ్లాడు. పోలీసులనుంచి తప్పించుీఎబానికి, పారిపోవ 
టానికి జై ల్లో అనుభవం దృన్నవాళ్ళనుంచి అనేకజఉపాయాలు నేర్చుకున్నాడు. 
అన్నింటికన్నా ఆతను తెలుసుకున్న గొప్పవిషయం ఏమిటంశే, తప్పుచేసిన 

వాళ్ళని అసహోంచుకుంటూ, స్వయంగా తప్పులచేసే సమాజంగురించి ఆలోచించ 

కూడదు. 

ధనపింగ్ జైలునుంచి విరుదల్లై తన నిర్హయంపకారం చౌధరి నిగ్భయకామీ 

గారిజాడ తెలుసుకునేందుకు వెడుతున్నాడు. వీలైనంతవరకు ఎరుగున్నవాళ్ళివరూ 

తనని చూడకుండాపుండేందుకు మెళకువగానే వున్నాడు. దిజారులో వెంటనే తనని 

పేరుపెట్టి పిలవటం వినిపించింది. వెనక్కి తిరిగిచూశాడు. కామేడ్ భూషళల్ కవి 

పించాడు. పరిచితుడై నవ్య క్తీని చూడగానే చీదరింపులు, తిట్లు తినాల్సివ స్తుందేమో' 

ననే అనుమానంతో ధనపింగ్ భయపడ్డాడు. కాని భూషణ్ ముఖంలో ఆ ఛాయలు 

కన్నించ€దు. 

భూషణ్ ధనపింగ్ భుజాలమీద చేతులువేపి “నేను నీకోసమే ఎదురుచూస్తు 

న్నాను. ఎప్పుడు వచ్చావు మీవాళ్ళని కలునుకోవటానికి కంపెనీ ఆఫీసుకు వెడు 

తున్నావా 1" అని అడిగాడు. 
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తన మనసులోనిమాట ఎవరితోనూ చెప్పగూడదని ధనపింగ్ జైలునుంచి 
నిశ్చయించుకుని వచ్చాడు, భూషణ్ ఆడిగినదానికి నమాధానంగా___*కాదు ఇలాగే 

ఇక్కడివర కే వెడుతున్నాను. ఇప్పుడే వచ్చాను" అన్నాడు. 

"అయితే కాంగడే వెడుతున్నావా 1” భూషణ్ అడిగాడు. 

ఆ(పక్నలోవున్న అభి పాయాన్ని ధనసింగ్ తెలుసుకున్నాడు. అతను 

తప్పించుకోవటానికి_'చూడండి, ఇప్పుడేం చెప్పగలను?" అన్నాడు. 

“కాంగడాలో చౌధరిగారింటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు కమా *' అని భూషణ్ 

అడిగి అతని నమాధానంకోనం ఎదుకుచూడకుండానే "ఆ అమ్మాయి ఇప్పు 

డక్కడ లేదు" అన్నాడు. 

ధనపింగ్ ముఖంమీద నిరాశ తొంగిచూసింది. భూషణ్ ఆతని భుజాలమీద 

మళ్లీ చేతులువేసి_'రా, కొంచం ఏదై నా తింటావా? పోనీ టీ త్రాగు, తర్వాత 
వెళ్ళాం" అన్నాడు. 

జై ల్లోవున్న ఆరునెఇల్లో ధనసింగ్కు మిఠాయి, పళ్ళు తినాలన్నకోరిక 
చాలాసార్లు కలిగింది, ఇవంటే అతనికి చాలా ఇష్టమనికాదు, కనీసం చూడటానికి 

కూడా అవి అక్కడ కనిపించవు. జైలునుంచి. విడుదలై నతర్వాత ఆవన్నీ 

తృప్తిగా తినవచ్చని అనుకున్నాడు. కాని కామేద్ చీమాతమే (త్రాగమనేసరికి 

ధనసింగ్ కు ఏమీ నచ్చలేదు. సోమా ఎక్కడవుందో తెలుసుకోవాలని అతనికి 

కుతూహలంగా వుంది. ఆమెవిషయం వఏమయముందో? 

దుకాణంనుంచి బయటకువచ్చి భూషణ్ రహస్యంగా చెప్పాడు... “విను, 

ఆ అమ్మాయి ఇక్కడే ధర్మశాలలో లాలాజ్వాలా సహాయ్గారి బంగళాలో వుంది. 

ఆమె ఎంతో సుఖంగా వుంది. పద, ఆ అమ్మాయిని చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు 
జాగ త్తగా మసలాలి, తెలిపిందా 1 జకీగిపోయిందేదో జరిగిపోయింది" అన్నాడు. 

ధనసింగ్ సరోలాగారి దింగళాకువెళ్ళి సోమాని మూడు-నాలుగు దోజులు 

కలిశాడు. అతనూ, సోమా దింగళాకసారాలో కలుసుకుంటూ వుండేవారు. ధన 

సింగ్కు సోమా, సోమాకు ధనపింగ్ కొంచం మారినట్లుగా అవిపించారు. ధన. 
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పింగ్ మొద్దుబారినట్లుగా అనిపించాడు. ముఖంమీద కోపం స్పష్టంగా కవిపిసోంది, 

సోమా అదిచూపి భయపడేది. 

ధనపింగ్ కు సోమాకూడా మారినట్లుగా అనిపించింది. ఆమెలో పట్నవాసపు 

కళలాంటిది వచ్చింది. ముఖంమీద నిరుత్పాహంవున్నా రంగు ఇంతకుముందుకన్నా 

నిర్మలంగా పుంది, కళ్లు ఇంకా ఎక్కువలోతుకు పోయాయి. 

ధనసింగ్ మనసులో రేగిన (పళ్నని అణచివేసి ఆడిగాడు..*ఎలా వున్నావు ? 

నీకు చాలా ఇబ్బంది కలిగివుంటుంది.” 

“ఏమండీ, మీరు వచ్చేశారుగవా, ఇక ఆంతా బాగానేవుంటుంది. మిమ్మల్ని 

జైల్లో పోలీసులు ఎక్కువగా కొట్టలేదుకదా |" 

సోమా కళ్లు తడి ఆయాయి. 

“నిన్ను పోలీసువాళ్ళు బాధలు పెట్టి వుండివుంటారు.” ధనసింగ్ గంభీరంగా 
ఆడిగాడు. 

సోదూ తలవంచుకుని మౌనంగా వుండిపోయింది. 

ధనసింగ్ (ప్రశ్నని రెట్టించినమీవట ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్లు నిలిచాయి_.'గడచి 
పోయినదావినిగురించి ఇప్పుడు ఎడ్చినా లాభమేముంది ? మిమ్మల్నిమటుకూ వాళ్లు 

శ వే 2 ర్ : షా ఎంత బాధ పెట్టలేదు | నేనయితే వడ్చింఏడ్చి చచ్చిపోయాను. పట్కారుకాల్చి 

మీ వంటినిండా ఎరగా ష'తలు పెడతామని వాళ్ళు నన్ను బెదిరించేవాళ్ళు. మమ్మల్ని 

బాధ పెట్టద్రవి, ఏది కావాలనుకుంటే నన్నదివేయమని వాళ్ళ కాళ్ళమీదపడి, చేతులు 

జోడించి (దితిమలాడాను. ఇక్ర ఇప్పుడు దాన్నిగురించి ఏడవటం దేనికి? (చితి 

కుండగా మిమ్మల్ని చూశాను. నా కింకేమీ ఆక్కరలేదు' అన్నది. 

వ (పదేశంలో అంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడటానికి అవకాశంలేదు. ధన 

సింగ్ రక్తం మరిగిపోతోంది. కాని అతను కొంచంకూడా అర్దం చేసుకోలేక 

పోతున్నాడు. సోమా మాట్లాడినమా బలకి అనేక ఆర్హాలు తీయటానికి (పయత్నం 

చేశాడు. పోలీసులు ఈ మెనుకూడా కొట్టి బాధ పెట్టారా ? లేకపోతే....? ఆతను 

“ఆలోచించాడు. దుర్మార్గులయిన ఆ పోలీసులు నన్ను కొడతామని సోమాని ఎందుకు 
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బెదిరించివుండివుంటారు ? ఆమెను భయపెట్టి వళంచేసుకువి వుండివుంటారా? 

వాళ్లు ఆలా చేసివున్నట్ల యితే ఈ అమ్మాయితో నాకు సందింధమేముంది 1" 

అకను వైజ్నార్ వెళ్ళి పోలీఘుకాణా అధికారిని, హరీరామ్ని, కరీమ్ని, 

నఫీస్ని హత్యచేపి పంజాబ్ పారిపోవాలని రోడ్డమ్మట తిరుగుతూ అతను ఆలో 
చిస్తున్నాడు. తన జీవికానికి ఇంకే పయోజనమూ కన్పించలే దళినికి. 

సోమా సుమారు నాలుగునెలలు లాలా జ్వాలానహాయ్ సరోలాగారి బంగ 

భాలో వుండిపోయింది. నెమ్మది-నెమ్మదిగా ఆమెకథ లాలాగారివరకూ పాకింది. 

ఈము చెడ్డదికాదని, దిక్కులేని దౌర్భాగ్యురాలని అయనకు నన్ముకం కలిగింది. 

ధనపింగ్ మంచివాడని. నన్ముదగినవాడని ఆయనకు ఆస్పించబేదు. అటువంటి 

మనిషిచేతిలో తన పది-పదిహేనువేల కారును, తన ప్రాణాన్ని ఆప్పగించటం 
ఆయనకు కెలివై నపనిగా అనిపించలేదు. కాపి మన్నో అతనికి మాట ఇచ్చేశానని 

చెస్పింది. 

లాలాగారు ధనపింగ్ ని వూరికే కూ ర్నోబెట్టి పన హేనురోజులజీతం అనవ 

సనర౦గా ఇచ్చారు. తర్వాత పదిహేనురోజులు అతనివేత ఆపనులూ, ఈ పనులూ 

చేయించుతూ వచ్చారు. మనోరమ ఎప్పుడైనా వంటరిగాగాని, తల్లిగారికో కలిసి 
గాని [కిందకు బజారుకు వెళ్ళాల్చివస్తే కారు నడపటానికి ధసిసింగ్ నే పిలిచేది. 

కొడి రోజులతర్వాత ధనపింగ్. సోమాల బావుత మనోరషమీద ఇంకా 

ఎక్కువగా వచ్చిపడింది. యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా గొడవలు చేళాఠన్ననేరంమీద 

భూషణ్ ని, ఇంకొక ఇద్దరు క్యామేడ్లతోవాటు పోలీసులు ఖై దుచేసి లాహోర్ 

తీసుకెళ్లారు భూషణ్ ఖై దుచేయబడిన విషయంగురించి మనోరమకు చాలా బాధ 

కలిగింది. కాని కొంచంగూడా బై టికి ఏమీ అనలేదు. 

సరోలాగారి బంగళా ఎ తెన |పదేశంమీద వుంది. అక్కడ ఒక కారు 

'పెపేంతవరకే గారేజివుంది. మిగతాకారు, లారీలు పెటడానికి (క్రింద ఒక్ ఫరాంగు 
అ ne ల og) 

దూరంలో. పోలీసు ఆధికారులువుండే దిజారుకు దగ్గరగా గారేజి లున్నాయి. 
అక్కడే కొన్నివాటాలు నౌకర్శకోసం వున్నాయి. ధనపింగ్ సోమాలకోనంగాను 

మనోరమ ఒక వాటా ఏర్పాటు చేసింది. 
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ధర్మశాలలో ఆగస్టు జడివానలు మొదలు అయాయి. ఆ గదిలో వాళ్లు కలిపి 

వుండే మొదటిరాత్రి వచ్చింది. సోమా వంట చేసేసింది. ఇద్దరూ తిన్నారు. 
మధ్యాహ్నం రెండుగంటలకు మొదలు పెట్టినవాన ఇంకా కురుస్తూనే వుంది. ధన 

సింగ్ మళ్ళీ సోమావి వైజ్ నార్ ఠాణాలో పోలీసులప్రవ ర్తనగురించి అడిగాడు.- 

“అయ్యో, అంతా చెప్పేశానుగదా ! ఇప్పుడు మళ్ళీ అదంతా గుర్తుచేసి నన్ను బాధ 

పెడతా రెందుకు 7' అన్నది సోమా. 

“నువ్వు మంచి తెలివిగలదానివై పోయావు, మాటలు దాచేస్తావు. జరిగింది 

చెప్పకుండా దాచావంకే నా శవాన్ని చూస్తావు" అని ధనసింగ్ మండిపడ్డాడు. 

సోమా వణికిపోయింది. ఆమె ఏడుస్తూ చెప్పింది.నేను చెప్పానుగదా, 

ఒప్పుకోకపోతే పట్కారుతో ఎరోగాకాల్చి మీకు వాతలు పెడతామని ఎప్పుడై తే 

వాళ్లు నన్ను బెదిరించారో అప్పుడు నేను వాళ్ళ కాళ్ల మీదసడి కావాలంమే నన్నే 

దైనా చేసుకోమనీ, మిమ్మల్నిమా్శాాతం ఏమీ చేయద్దని (బతినులాడాను. వాళ్లు నన్ను 

ముట్టుకోగా నే ఏడవటం మొదలుపెట్టాను. దాహంతో నాగొంతు ఎండిపోయింది. 

ఒకమనిషి చెంబుతో సీళ్లు తెచ్చిఇచ్చాడు. కొంచం చేదుగా వున్నాయి. సారావంటి 

వాసన వచ్చింది. ఇక్కడ బావిలో ఆకులుసడి కుళ్ళిపోవటంచేత నీళ్లు అలా వున్నా 

యని వాళ్లు చెప్పారు. ఆ నీళ్లు తాగగానే తల తిరగటం మొదలెట్టింది... మెళకువ 

రాగానే జరిగింది కెలుసుకువి ఏడుస్తూ వుండిపోయాను. 

ధనసింగ్ తల తిరిగిపోయింది. అతను లేచి నిలబిడి గట్టిగా నిట్టూర్చి. 

“ఇందుక నేనా నువ్వు దాస్తున్నావు? నాకు ఇప్పుడు నీతో ఏ సందింధమూ లేదు. 

నేను ఆ పోలీసువాళ్లని ఖూనీచేసి అప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగుతాను. నీధర్మం. 

గౌరవం నువ్వు చూసుకో |, అన్నాడు. 

ధనసింగ్ వెళ్ల బోతూవుంటే సోమా ఆతనికాళ్ళను గట్టిగా చున్తుసుకుంది. 

ధనసింగ్ ఆమెను తిట్టాడు. కసితీరా కొట్టాడు. సోమా కాళ్లు వదలకపోయేసరికి 

చావబాదాడు. సోమా తన శక్తినంతా కూడగట్టుకుని ధనసింగ్ కాళ్లుపట్టుకుని 

ఆలాగే వుండిపోయింది. “నాతో సందింధం లేకపోతే నన్ను చంపేసి వెళ్ళండి. 

నామెడ నరికేసి వెళ్ళండి :' అన్నది. ధనసింగ్ ఏం చేయాలో తెలియక తల 
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గోడకేసి బాదుకున్నాడు అతనుగూడా చాలాపేసటివరకూ ఏడుస్తూ వుండి 
పోయాడు. 

ధనపింగ్ గోడకు వీపు ఆనించి కూర్చున్నాడు. సోమా అతనికాళ్ళకు బేడీల 

మాదిరిగా విగుసుకుపోయివుంది. ధనసింగ్ వడిలించుకోవటంకోసం ఆమెను 

గుద్దాడు. చెబ్బలవలన సోమా భుజాలూ, నడుమునొప్పి పెట్టసాగాయి. సోమా ఆ 

నొప్పినిగురించి పట్టించుకోలేదు. ధనసింగ్ ఈ పోట్లాటలో అలసిపోయాడు. గోడకి 
తల ఆనించి ఆలోచిస్తున్నాడు, ఈమెను ఇప్పుడేం చేయాలి? ఎవరిదగ్గర వదలి 

వెళ్ళాలి? (ప్రపంచం ఎలా వుందంటే, ఈమెను తప్పకుండా బాధపెడుతుంది.... 

లాలాగారు ఏమంటారు ? భూషణ్ గారు ఏమంటారు? 

ధనసింగ్ సోమా చేతుల్ని తన కాళ్ల నుంచి తప్పిస్తూ హామీ ఇచ్చాడు 

“మంచిది, నేను వెళ్ళను సరేనా।' 

కన్నీళ్ళతో అనహ్యంగా తయారై న ముఖాన్ని, ష్యరని కళ్ళని ధనసింగ్ 
ముఖంచవై పు తిప్పి సోమా ఆకీగింది___ “ఏమండీ నామీద ఒట్టు ?' 

ధనసింగ్ ఒప్పుకున్నాడు. 

సోమా మళ్ళీ కోపగించింది_ “ఏమండీ, ఇక నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళే 

టట్ల యితే నన్ను చంపేసి వెళ్ళండి, లేకపోతే నేను ఉరేసుకుని చచ్చిపోతాను.” 

6 వ వ 

వర్షాలు బాగా ఎక్కువగా కురుస్తున్నాయి. లాలాగారు తరుచుగా బయటకు 

వెళ్ళటం మానేశారు. ధనపింగ్ డ్యూటీ ఆయనకారు నడవటం. లాలాగారు చాలా 

అవసరంమీద ఎక్కడికైనా వెళ్ళినాకూడా వానవలన ర్మాత్రిపూట (ప్రయాణం 

చేయటంలేదు. రాతి దియటవూళ్ళల్లో నే వుండిపోతున్నారు. ఇటువంటి పరిస్టితిలో 

సోమా రాతిపూట గదిలో ఒంటరిగా అనుమానంతో పచార్లుచేస్తూ వుండేది. 

ధనపింగ్ లాలా జ్వాలానహాయ్గారిదగ్గర తనపనిని చాలా ఉత్సాహంగా 

చేస్తున్నాడు. ఇటూ-అటూ ఎక్కడికీ వెళ్ళేవాడుకాదు. తన ఇంటిదగ్గర వుండ 

టానికి ఆతనికి చాలా సమయం దొరికేది. కొని, అతను సోమాతో చాలా తక్కు 
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వగా మాట్లాడేవాడు. మాట్లాడీనాకూడా ఏదైనా పనినిగురించి 'రెండుముక్కలు. 

అతను ఆమెను ముట్లుకు నేవాడు కాదు, కష్ట-సుథాలు మాట్లాడేవాడు కాదు. ఆమెలో 

ఏదో దోషం వున్నట్లుగా (ప్రవర్తించేవాడు. సోమా ఈ (ప్రవర్తనగురించి అతనితో 

ఏమీ అనలేదు. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఈయనస్వభావమే ఇటువంటిదై వుండచ్చు 

అని అనుకునేది. ఇడివరకు అప్పుడప్పుడూ నవ్వుతూ వుండేవారు, ఇప్పుడు ఆమె 

గూడా మౌనంగా, నిరుక్చాహంగా పుంటూంది. “ఆ త్తవారింటిదగ్గరనుంచి వచ్చే 

శాను. కాని నేను పొందిన లాభమేముంది, ఇంకొకళ్ళకి బరువు నయాను. ఆమా 

యకుడయిన మంచిమనిషి సహిస్తున్నాడు.” అని అప్పుడప్పుడూ అనుకుంటూ 

వుండేది. ఇటువంటి ఆలోచనలనుంచి తప్పించుకోవటానికి ఆమె రోజంతా ఏవో 

ఒకపని చేస్తూవుండేది. ఖాళీగా కూర్చునే ఆలవాటు ఆమెకు ఎన్నడూ లేదు. 

ఎప్పుడైనా వర్షం లేనప్పుడు మనోరకు తల్లి గారు సోమావి పనసీ=పాటల 

కోసం దింగళొకు పిలిపించేది, లేకపోతే తమదగ్గరనుంచి పాతపరుపులదూదినో, 

ఊలునో ఆమె ఇంటికి పంపేంచేవ. ఒక రాట్నంగూడా వాళ్లు ఆమెకు పంపించారు. 

ధర్మళాలలో వర్షాకాలపు నాలుగునెలలు ఆంతులేనివానలు కురుస్తూవుంటాయి. 

సోమా తస ఇంట్లో రాట్నంతో తల్లిగారికి నూలు వడుకుతూవుండేది. లేకపోతే 
వంటపనిలో నిమగ్నురాలై వుండేవి. ఆమెజీవితం నెమ్మదిగా గడిచే కొయ్య 

గానుగభా తయారయింది 

లాలాగారు కొద్దిరో జులసాబు లాహోర్ వెళ్ళాడు, కగకగ్ కు కోరు తీసు 

కువి ఎక్కడికీ వెళ్లాల్పినపని లేదు. ఆరోజు వానకూడా జోరుగా కురుస్తోంది. 

అతను గదిలో మంచంమీదపడుకుని వాన కురిసేవైెపుచూస్తూ ఏడో ఆలోచిస్తు 

న్నాడు. సోమా మంచగ౧ తలాపు దిక్కువై పుకూర్చుని ఏదో పనిలో నిమగ్నురాలై 

వుంది. ధనసింగ్కు తన తలాపుదిక్కున వెక్కి- వెక్కి ఎడు స్తున్నశబం క్నిప్ర 

చింది. అతను ఆటు తిరిగిచూశాడు. సోమా ఒకచేతిని మంచంప'కైమీదవుంచి, 

ముఖాన్ని కొంగులో దాచుకుని ఏడుస్తోంది. 

“ఎందుకు ఎడు స్తున్నావు ?' అని ధనపింగ్ అడిగాడు. 

“ఏమండీ మీరు చాలా దిగులుగా వుంటున్నారు. నాకు ఆవాల్సిందంతా 

అయిపోయింది. మీరు చక్కగా పెళ్ళిచేసుకుని, మీ ఇల్లాలిని తీసుకురండి. మీ 
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మనసు కుదుటపడుతుంది. మీరు సుఖంగా వుండండి. నాకన్నా మీరు ఎక్కువ 

బాధపడుతున్నట్లుగా అందరితోనూ చెపుతుంటారు.” సోమా వెక్కి- వెక్కి ఏడుస్తూ 

చెప్పింది. 

“నేను నిన్నేమంటున్నాను 1" 

“మీరు చాలా మంచివారండి, భగవంతుడు మీకు మేలుచేయారి. మొదట్లో 

మీరు ఎంతబాగా మాట్లాడేవారు, అప్పుడుమటుకూ నాదగ్గర వున్నదేముంది. నే 

నెలాగో విధవని, మీరు నాగురించి బాధవడతారెందుకు ?' సోమా వెక్కివెక్కి 
ఏడ్చింది. 

ధనపింగ్ నోటినుంచి మాటలు బయటకు వచ్చాయి. “అందరూ సీకు చెడే 

చేశారు, సీ తప్పేముంది :” 

ధనపింగ్ మనశులో సిగ్గుపడ్డాడు. సోమా అన్నమాట ఆతవికి ముంమగా 
ఎందుకు తోచలేదు. ఆతను సోమా చేయిపట్టుకుని “పిచ్చిదానా : వడుస్తావె?దుకు ?' 
ఆవి ఆమెను దగ్గిరికి తీసుకుని మంచంమీద కూర్చోబెట్టాడు. 

సోమా ఇంకా బిగ్గరగా ఏడవటం మొదలుపెట్టింది. 

ధనపింగ్ ఆమను బుజగించి “ఎడ్మినట్లి యికే సన్ను చంపుకుని తిన్న పై. 

నావాళ్ళుకూడా ఈ :పపంచంలో ఎవ్వరూ లేకు" అని దాధగా ఆన్నాడు. ఆమను 

ఓదార్వటం మొఎలు బట్టాడు, 

సోమా గాబిరాపడి ఆతన్ని ఆడ్తగించింది_“అరె, చూడండి తలుపులు తెరిచి 

వున్నాయి" అన్నది. 

ఆ రోజా వాళ్ళిద్దరిమధ్య అనేక నెలలనుంచి వుంటూవచ్చిన దూరం మాయ 

మయింది. ధనపింగ్ సోమాని తవ మంచంమీద కూ కో బెట్టి. “ఆర్యవివాహం 

చేసుకుందాము, చౌధరిగారు చేయిస్తారు" అన్నాడు. 

సోమా పిగుపడింది_నే నెలాగో మీదాన్నే. విధవలకి ఎక్కడన్నా పెళ్ళి 
nh 

జరుగుతుందా ఏమిటి ?' అన్నది. 

ధనపింగ్ బిగ్గరగా అరిచాడు. “ఏమంటున్నావు, ఏం నేను చచ్చిపోయానా ? 

నేను చచ్చిపోయినట్ల యితే నువ్వు విధవవవి చెప్పుకో ।' అన్నాడు, 

M—8 
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పోమా దేవుణి త లచుకుంది. 

వెపైంబరునెల వచ్చింది. ధర్మశాల పెవుండే మేఘాలు విడిపోయి గాలిలో 

కలిపిపోయాయి. శరదృతువు చల్లట్గాలి, గట్టిపడేలా చేయటావికి మంచుతో 
కూడిన శిఖరాలవైపు వాటిని విసిరేసింది. ధర్మశాలలో ఎండ పకపకా నవ్వింది. 

మనోరమకి కారేజి శెలవులు ఆయిపోయాయి. ఆమె లాహోర్ వెళ్ళిపోయింది. 

వెళ్ళేముందు కలునుకోవటంకోనం వాళ్లు సోమాని పిలిపించారు. ధనపింగ్ మనో 
రమని కారులో పఠాన్కోటవరకూ తీసుకెళ్లాడు. ఈ వీడ్కోలు సోమాని చాలా 

బాధ పెట్టింది. తల్లిని వదిలి పెడఊుతున్నట్లుగా అమెకు ఆవిపించింది. 

సోమాకు అప్పుడప్పుడూ ధర్మశాల వూళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడుగాని, సాయం 

కాలంపూట పక్క ఇళ్ళల్లో నుంచిగాని పాటలు వివిపిస్తూ పుండేవి. ఎప్పుడై నా పొట 

వినగానే ఆమెకు ఆశ్చర్యం కలిగేది. ఆపాటలు (గ్రామ్ఫోన్ నుంచి వినిపిస్తున్నా 
యని తర్వాత ఆమెకు తెలిసింది. సోమాకి ఆపాటలు నచ్చేవి కాని, పాటల ఆర్థం 
మాతం తెలిసేది కాదు. చేతులు సఏిలో మణీగివున్నాకూడా ఆ పాటలను అర్థం 

చేసుకునేందుకు (పయత్నించేది. అప్పుడప్పుడూ మనోరమ పాడుతుండగా విన్న 

పాటలుగాని, (గామ్ఫోన్ నుంచి విన్న పాటలుగావి కూనిరాగం తీయటం మొదలు 

పెన్తైది. ఒకరోజు బంగళానుంచి వచ్చి, ఇలాగే నూలువడుకుతూ పాడటం మొదలు 

పెట్టింది. ఏదో చప్పుడువివి ఆమె వెనక్కి తిరిగిచూపింది. ఇద్దరు మొగాళ్ళు ఆ 
యింటిముందు నిలదిడి ఆమె పాట వింటూండటం కవ్పించింది. ఆమె సిగుతో చచ్చి 

పోయింది. పుట్టింట్లోగాని, ఆ త్తవారివూళ్ళోగాని ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ఆరుబయట 

పొలాల్లో పాడుతున్నాగూడా ఎవరూ పట్టించుకునేవాళ్లు కాదు. పట్టణాల్లో బీదఇంటి 

ప్రీలు బిగ్గరగా పాడరని ఆమె ఆ రోజా తెలుసుకుందీ. 

సోమా చేతులు ఎప్పుడూ కాళీగానే వుంటూవుండేవి. సనిచేస్తూవుండటం 

ఆమె స్యభావమే. పుట్టింటిలోనూ, అ త్రవారింటిలోనూ ఆమె పిడకలు కొడుతూనో, 

ధాన్యం దంచుతూనో, నీళ్ల వింపుతూనో, దిట్టలు వుతుకుతూనో, పశువులు మేప్ప 

తూనో, లేకపోతే పొలంపనో చేస్తూవుండేది. ఇప్పుడు నీళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి కుళాయి 

నుంచి వచ్చేస్తాయి. పిండి, ధనపింగ్ బజారునుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు. తోట పేరు 
మీద రెండు-మూడు మొక్కలు ఇంటిగుమ్మం ఎదురుగా వున్నాయి. ఇద్దరు మనుషు 
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“అకి ఆంట్లగిన్నెలవని పెద్దగా వుండదు. సోమా ఎండలో కూర్చుని దింగళాలో 

నేర్చుకున్న ఆల్లికలుగావి, ఎదో ఒకటి కుట్టటంగాని చేస్తూవుండేది. మొదట్లో ఆమెకు 
చాలుగురోజులు కట్టుకున్న బట్టలుకూడా మురికిగా అనిపించేవి కాదు. ఇప్పుడు 

నరోలాగారి ఇంటి (పభావంచేత రోజుకు నాలుగయిదుసార్లు వుతకటం మొదలు 

పెట్టింది. ఇవేకాక ఆమె అలంకరించుకోవటంగూడా నేర్చుకుంది. 

మన్నోనిగావి, ఇతర ఆడవాళ్ళనిగాని చూసినప్పుడు, తన జుటునుగూడా 
'వాళ్ళ దొట్టుకుమల్లే ముడి వేసుకోవాలని సోమాకి కోరిక కలుగుతూవుండేది. కొని 

అంతరై ర్యం కలగలేదు. సిగ్గువేపింది. పెద్దమనుషుల్నిచూపి ఆలా అనుసరిస్తే 
ఆది పేదలకి కాంతి నివ్వదు. ధనసింగ్ విదేశీసబ్బు తెచ్చి ఇచ్చాడు. కొండలమీద 

వీచే తడిలేని చల్లటిగాలివలన బుగ్గలు పగలటం మొదలుపెడితే నునుపుకోసం 
ముఖానికేదై నా (వాసుకోవటం అవసరమవుతుంది. అత్తాంంట్లో ఆమె అత్తగారి 
కళ్ళల్లో పడకుండా నేతికుండలోనుంచి (వేలితో నెయ్యితీసి (వాసుకునేది. ధనసింగ్ 
(క్రీము, పౌడరు తెచ్చిఇచ్చాడు. తనభార్య ఆలంకరించుకోవాలన్న కోరిక మిగతా 
మొగవాళ్ళకిమల్లే నే ధనసింగ్కు కలిగింది. సోమా మిసమిసలాడుతూ, నాజూకుగా 
తయారవసాగింది. ఇరుగు పొరుగుల మొగవాళ్ళు ఆటుముందునుంచి వెళ్ళేటప్పుడు 
ఆమెవైపు కన్నార్పకుండా చూ స్తే ఆమెకు ఆనుమానం కలిగేది. ఆమె గదిగుమ్మా 

వికిదగ్గన ఒక తడిక పెట్టించింది, ఎండలో కూర్చోవలసివ స్తే రోడ్డువెసు మంచం 
అడ్డుగా పెట్టి దోవలో వెశ్ళేవాళ్ళనుంచి చాటు చేసుకునేవ. గౌరవనీయులైన శ్త్రీల 

ఆచారం ఇదే. 

శ 3 % 

పర్వత(ప్రాంతాల్లో వేసవికాలపు (ప్రారంభంలో రాకపోకలు చాలా పెరిగి 
పోతాయి. పంజాబునుంచి (ప్రజలు రావటం మొదలుపెడతారు. నిర్మానుష్యమై పాటు 

పడి కునికిపాట్లు పడుతున్నట్లుగావుండే ధర్మశాల నిద్రలేచి పెదగా ధ్వనులు 
౧ య ఎ 

చేస్తూంటుంది. 19842 వ సంవత్సరంలో యుద్దకారణంగా జిల్లాలో చాలా కేంపులు 

తెరువదిడ్డాయి. శెలవులమీద వచ్చిన సెనికులవలన అన్నివె పులా భాకీదుస్తులు 

ధరించిన మనుష్యులు కనిపిస్తున్నారు. ఈ సైనికులకు జీవితంలో ఆళ అనేది లేదు. 
వీళ్ళకి ఏ బాధ్యతా లేదు. ఎవరిభారమూ లేదు. వీళ్ళు మృత్యువును లక్ష్య పెట్టగూడ 
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దనే ఆలోచనతో ఉచితానుచితాలను (తోసిపుచ్చపాగారు. వీళ్ళ నిరంకుశత్వంవలన. 
ధర్మశాలలో గౌరవనీయులైన స్త్రీలకి దుకాణాలున్న దిజారుల్లోకీ రావటమ నేది 

సంభవంకాకుండా పోయింది. ఇంగ్లీషన్తీలంపటే ఈ సైనికులు భయసడేవాళ్ళు. 

వేసవికాలం (ప్రారంభంలోనే మనోరమ లాహోర్నుంచి వచ్చేసింది. ఆమెతోబాటు. 

ఆమె చిన్నవదిన, వదినగారి ఇద్దరు పిల్లలు, బారిస్టర్ జగదీశ్ సరోలాగూడా వచ్చే 
శారు. బంగళాలో పని చాలా ఎక్కువయింది. ధనసింగ్కు పగలంతా ఉద్యోగ 

రీత్యా ఇంటిదియటనే వుండాల్పివచ్చేది, అప్పుడప్పుడూ ర్యాతిపూటగూడా ఇంటికి 

చేరేవాడు కాదు. 

ఒకరోజుసాయం(తం సోమా ధనపింగ్తో చెప్పిం:__'రకరకాల మను 
షులు వస్తున్నారు! రాతిపూటవచ్చి తలుపు తడతారు, చెడుమాటలన్నీ అంటు 

న్నారు. నాకు చాలా భయమేస్తోంది, మీరు రాతిపూటకి ఇంటికి వచ్చేస్తూవుండండి,' 

ధనసింగ్ ఆలోచనల్లో పడ్డాడు. “పరాయివాళ్ళదగ్గర ఉద్యోగం చేయటం 
అంపే ఇంతే! నేను ఒకవేళ చీకటిపడేలోపున రాకపోతే నువ్వు గదికి తాళంవేపి 

రాతికి బంగళాకు వెడుతూవుండు. పగటిపూటకూడా జయది కూర్చోవద్దు. మన 

గౌరవం మనకే వుంటుంది. ఈ సైనికులు, టక్కు. డై9వక్షు పశువులు, అదీకాక 

ఎవరితో నని పోట్లాడతాం 1" అన్నాడు. 

నంవత్సరం పూర్తయి మళ్ళీ ఆగస్టు వర్షాకాలపుకో జూలు జ 

పింగ్ పొద్దున్న తొమ్మిదిగంటల వేళప్పుడువచ్చి చెప్పాడు." నేను లాలాగార్ని 

తీసుకుని లాహోర్ వెళుతున్నాను. రాతికిమ్శాశం తిరిగి రాః 
పైన దింగళాదగ్గర దిగ బెట్టిరానా ౩?" అనడిగాడు. 

Gh (sy tb o tA (nx బి 23 Et £7 

“ఇప్పుడే వెడితే ఇంబ్లో పనంతా ఆలాగే వుండిపోతుంది. ర్మాతికికూడా 

ఆక్కడే వుండాల్సి వస్తుంది. చాలాకోజులతర్వాత ఎండ వచ్చింది. కొంచం బట్లలు 
స వ ట 

వుతుక్కు౦టాను. రెండుగంటలతర్వాత నేనే వెడతాను" అన్నది సోమా, 

తన ఇంటిపని వదిలి పెట్టి దింగళాపని చేస్తూవుండటం సోమాకు నచ్చదు. 

ఇప్పుడు బంగళాలో పనిగూడా చాలా ఎక్కువయింది. మన్నోకి, లాలాగార్క్హి 

తప్ప మిగతావాళ్ళందరికీ ఏదో ఒకపని చేయాల్సివస్తుంది. ఆమెకాశ్ళే ఆమెకు 
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'బరువవుతున్నాయి. సిగ్గువలన ఈవిషయం ఆమె ఎవరితోనూ చెప్పలేక పోయేది. 
నాలుగవనెల వచ్చింది. నొకర్షచేత పనులు శుభ్రంగా చేయిస్తుందని తల్లిగారు ఆమె 

రాకకోసం ఎదురుచూ స్తూ వుంటారు, 

మనోరమ చిన్నవదిన. బారిస్టర్ జగదీశ్ సరోలాగారి భార్య పూర్తిగా 
బారిస్టర్ గారికి వ్యతిరేకం. బాగా లావుపాటిమనిషి, నడకలో నెమ్మది. ఆమె ఇద్దరు 
పిల్లలు = తారొకి, భూపీకి సోమాయే ఆలనా పాలనా చేస్తుండేది, ఈ పిల్లలకోసం 

ఏదో ఒక ఆల్లికసనో, కుట్టుపనో సోమాచేతుల్లోకి పిద్దంగా వుంటుం:. సోమా 
బంగళాలో వున్నట్లయితే పిల్ల లకు అన్నం తినిసించటం, వాళ్ళదిట్టలు మార్చిం 

చటం, పనిగూడా ఆమే చేయాలి. మొదట్లో సోమా ఓపికగా, ముద్దుగా ఈ పను 

లవ్నీ తనే చేస్తుండేది. ఇప్పుడు వాళ్ళపనులు చేస్తూవుంటే ఆమె ఇంటికి తిరిగి 

వెళ్ళటానికి చాలా ఆలస్య మైపోతోంది. ఈ సని కాకపోతే ఇంకొకటి. కారిస్టలగారి 

కోపాన్ని అదుపులో పెక్రైపనిగూడా సావ్నితీ వదినగారు సోమాకే అప్పగించారు, 

సోమాక తన ఇంటికి సంబంధింఒన ఏ చీహ=చితా రేనట్లుగా | 

బారిస్టరుగారు మొదటినుంచీ కొంచం వేపిష్పిమనిషి. శుచి, శ్ముభత అనేవి 

ఆయన విదేశాలనుంచి నేర్పుకొడ్చారు. సావ్మితి వవనగారు అవి నిర్వహించలేక్ష 
పోయేవారు. ఆయనపనులు చేసేనౌకరు ఊధమ్సింగ్ శెలవుమీద వున్నాడు. ఇందు 
చేతనే ఆయనకు టీ. దిట్టలు, వేళ్ళపకారం అందటం లేదు. ఆయన కోప్పడుతూ 

వుండేవారు. మూర్జులైన ఆ నౌకిర్లని తిడుతూవుండేవారు. మొడటివిషయం సోమా 

వాళ్ళ నౌకరుకాదు. రెండపది ఆమె శ్రీ. పగ్గు ఎడుతూ, ముడుచుకుపోతూ, కళ్ళు 

క్రిందకు పంచుకుని పవిచూసుకునే శాంతమైన ఆమె ఆకారమంటే బారిస్టర్ గారికి 
చాలా ఇష్టం. ఆమెచేసే కొన్ని ఆమాయకప్ప పనులనుగూడా ఆయన నవ్వి సహించే 

వారు. 

సావిత్రి వదినగారికి, తల్లి గారికి బారిస్టర్ ను సంతృ ప్రిపరచటానికి ఈ మంచి 

వుపాయం దొరికింది. కళ్ళు నె త్రమిదకొచ్చిన ఆ దుర్మార్గుడు ఊధమ్సింగ్ ఎప్పటి 

దాకా శెలవుమీదవుంటాడో అస్పటివాకా ఇదే మంచిదని వాళ్ళు ఆలోచించారు. 

మధ్యాహ్నం రెండుగంటలు దాటినతర్వాత సోమా బంగళాలో వుండే 

'టట్ల యికే బారిస్టర్ గారికి సాయంత్రపు “టీ” ఇచ్చిరావల్సి వచ్చేది. ఒక వేళ ధనసింగ్ 
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వూళ్ళో లేనప్పుడు సోమా ర్మాతిపూట దింగళాలో గడి పేటట్ల యితే ఆయనకు. 

ఉదయం వేకువయూము “టీ” (బెడ్ టీ) తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చేది. 

ధనసింగ్ లాలాగార్ని తీసుకుని లాహోర్ వెళుతున్నాడు. పఠాన్ కోట: 

వెళ్ళినతర్వాత. పి.డబ్ల్యు.డి. బీఫ్ ఇంజనీయర్ గారు అక్కడికే వచ్చివున్నారని 

తెలిసింది. లాలాగారు ఆయన్ని కలిశారు. ఇక లాహోర్ వెళ్లాల్సిన ఆవసరం 
లేదు, వర్షం నిలిచిపోయింది. ఇంకా పొద్దుకూడా వుంది. లాలాగారు ధర్మశాల. 

తిరిగి వెళ్ళిపోదామని ధనపింగ్తో చెప్పారు. 

ధనసింగ్ కారుతీసుకొచ్చి బంగళాకు చేరేసరికి సాయంకాలం ఎనిమిదిన్నర 
కొట్టారు. చీకటి పడిపోయింది. దింగళా గారేజ్లో ఇంకొక కారేదో వుంది. 

లాలాగారికారుని (క్రిందనున్న గారేజ్లో పెట్టాల్సివచ్చింది. ఆతను నౌకరు బద 

లూతో చెప్పి సోమాకి వార్త పంపించాడు. సోమా అప్పుడు లోపల ఎక్కడో 

పనిలో వుంది. 

ధనపింగ్కు ఆకలి వేస్తూంది. సోమా ఎప్పుడు ఇల్లు చేరుతుంది, ఎప్పుడు 
వంట చేస్తుంది ! దిజారుకు వెళ్లి హోటల్లో ఏదన్నా తినేపి, ఆతర్వాత ఇంటికీవెళ్ళి 

పడుకోవటం మంచిదనుకున్నాడు. “ఆలస్య మైపోయింది, బంగళాలోనే వుండమనవి.. 
వుదయంవచ్చి తీసుకువెళతానని ఆతను బంగళా కాపలాదారుతో సోమాకు కబురు 

పంపాడు. కారు తీసుకుని ఒజారువై పు వెళ్లాడు. బజార్లో డై వర్ష ౦తా భోజనం 

చేసే రామ్జీ హోటల్లో భోజనం చేశాడు. బండిని గారేజ్లో పెపేసి గదికి వెళ్ళి 

మంచంమీద పడుకున్నాడు. 

ధనపింగ్ కు అలసటవలన కునికిపాట్లు వస్తూన్నాయి. ఉన్నట్లుండి తలుపు 

మీద ఎవరో చప్పుడు చేస్తున్నట్లనిపించింది. మొదటయితే బయట గాలి అయి 

వుంటుందని అకద్ద చేశాడు. కాని నోటితో ఈలవేపిన శబ్దం, కొన్ని మాటలూ. 
గూడా వివిపించాయి. ర్యాతిపూట ఎవరో దుర్మార్గులు తలుపులు తడుకున్నారని 

సోమా చెప్పినమాట ధనపింగ్కు వెంటనే గుర్తుకొచ్చింది. ఇవ్వాళ నా కొడుకులు 

ఇ కీ బుద్ధివచ్చేలా చేసాను అనుకున్నాడు. 

ఈల, చప్పుడు మళ్ళీ వినిపించాయి. 
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ధనపింగ్ చప్పుడుచేయకుండా మంచంమీదనుంచిలేచి తలుపుసందుదగ్గర 

చెవి పెట్టి విన్నాడు. దియటనుంచి._ “ఎయ్ నా (పేయనసీ, తలుపులు కెరు. ఈ బీద 

వాళ్ళతోగూడా రెండుమాటలు మాట్లాడు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళదగ్గరికి చేరుతూవుం'"కే 
ఏమయింది? మేముగూడా నిన్ను |పేమించేవాళ్ళమే. మా రూపాయలేం చిరిగి 
పోయినవా ? ఇది తీసుకో పదిరూపాయలు" అన్నమాటలు వినిపించాయి. 

తలుపుసందులోనుంచి ఒక కాగితం జారుతూ కవిపించింది. 

తను దియటకు వెళ్లాడని అనుకుని వాళ్ళు తన సోమాని వాధ పెట్టడానికి 

వచ్చారు. ఆ కంఠాలు ఆతనికి ఎరుగున్నవిగా అనిపించాయి. ఆతను గు ర్రుపట్టాడు, 

“ధౌరీ_ధార్” కంపెనీలో పనిచేసే డై 9వర్లు శమ్సుల్, అగ్నీ, ఆతనిర కం ఉడీకి 

పోయింది. “మంచి వేళప్పుడు వచ్చారు. ఇవ్వాళ అక్క . ల అంతు చూసాను' 

అవి మనసులో అనుకున్నాడు. 

బయటవాళ్లు ఈలలువేస్తూ చెడుపనులతోకూడిన సౌంజ్ఞలు చేస్తున్నారు. 
దానితోపాటు వాంతివచ్చేలాచేసే సారావానన తలుపునందుల్లో నుంచి లోపలకు 

వస్తూంది. ధనసింగ్ మూలగావున్న ఇనపకర్ణీతీపి ఒకచేత్తోపట్టుకువి, రెండోచేత్తో 
తలుపుగడియ తెరిచాడు. వాళ్లు నిలగదొక్కుకునేలోపునే రెండుచేతులతోనూ ఇనస 
కడ్డీవిపట్టుకుని ఇద్దరిమీడా విరుచుకుపడ్డాడు. 

"అమ్యో' ఆవి మూలుగుతూ ఒకమనిషి కళ్ళుతిరిగి కిందపడ్డాడు, రెండో 

వాడు పరుగెత్తాడు కాని తూలుతూ కిందపడిపోయాడు. ధనసింగ్ ఆతని తలమీద 

కూడా రెండుదెద్బిలు బలంకొద్దీ గట్టిగా కొట్టాడు. మొదట కిందపడ్డమనిషి దగ్గరకు 

వచ్చి అతన్ని మళ్ళీ మూడు-నాలుగు దెబ్బలు కొట్టాడు, 

ధనసింగ్ రొప్పుతూ తన మంచంమీదకూర్చున్నాడు. క్షణంతర్వాత ఆతనికి 

తట్టింది, ఎక్కడా వాళ్ళకి గట్టిదెద్సిలు తగల్లేదుగదా ! అక్క ....గుమ్మందగ్గరే 
పడ్డారు, ఇది మంచిదికాదు ఆనుకున్నాడు. 

రాత్రి విళ్శబ్దతలో చల్లటి తీ వమైనగాలి రంయ్మని మోకచేస్తూ వీస్తోంది. 
చుట్టువక్కల కుక్కలు మొరుగుతున్న శబ్దాలు వినిపి స్తున్నాయి. ఆకాళంలో 

అక్కడక్కడా మేఘాలు వ్యాపించివున్నాయి. చందుడు కనిపించటం లేదు. 
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బజారు రోడ్లమీద విద్యుద్దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. చీకటి దట్టంగా వున్నట్లని 

పించటంలేదు. ధనసింగ్ ఇంటిముందు పడినమనిషి దగ్గరకు వెళ్ళి చూళొడు. తల 

నుంచి చాలార కంకారి చుటువక్కల నేలంతా చీకటో ఎరగా కనిపిసోంది. 
టి ణి 32) లీ 

ఒంగి చూశాడు, ఆ పడినవాడు జిగ్లీ, శ్వాస ఆడుతున్న బ్లుగా ఆనిపించలేదు. ధన 

సింగ్ భయపడ్డాడు. రెండవమనిషి పడినచోటి తలదగ్గర నేలగూడా ర క్రంవలన 

ఎరకడుతోంది. 

ధనసింగ్ లో నికోపం మాయమైపోయింది. కోపంస్థానంలో భయంకలిగి 

గుండె దడదడలాడింది. అతని ఉధ్రళం వాళ్ళని చంపాలనికాదు. కాని చచ్చి 

పోయారు. ఒకడు చ పే ఏ శిక్ష పడుతుందో ఇద్దరు చచ్చినా అంతే. ఖైదు, జెలు 

ఉరి! అతను ఒణీకీపోయాడు. మనసుని అదుపులోవుంఏ ఆలోచించ (పయత్నిం 

చాడు. శవాలని ఎత్తుకెళ్ళి దూరంగావున్న గోతుల్లో పారేసిరావచ్చు, కాని రెండు 

వైపులా దోవల్లో (గ్రామాలున్నాయి. రక్తంతో తడిసిననేలని ఏం చేయాలి? 

తవ్వే స్తే ! ఇంతలో వచ్చే-పోయేవాళ్ళు చూస్తారేమో । వీళ్ళ శవాలు దొరుకుతాయి. 

విచారణ-తనిఫీ జరుగుతుంది. 

పారిపోవటంతప్ప వేరే వుపాయం ఆతనికి కనిసించలేదు. రనపింగ్ శరీరం 

భయంతో వణకసాగింది. లాఠీలంకే, కత్తులంకే అతనికి భయం లేదు. పోలీ 

సులు, (ప్రభుత్వం అంటేమటుకు భయం. వాళ్ళనుంచి తప్పించుకోవటం చాలా 

కష్టం. సోమాకి ఈ వార్త చెప్పివ స్తే!.... భయపడుతుంది. బంగళాలో గోల మొద 
లవుతుంది.... (దితికి వుంచే మళ్ళీవచ్చి కలుసుకోవచ్చు. ఈసమయంలో ఏవో ఒక 

విధంగా పోలీసులనుంచి [పాజాలు కాపాడుకోవాలి అని ఆలోచించి అకను గది 

లోసలకు వెళ్ళి డబ్బు కీసుకున్నాడు. ఆక్మర క్షణకోసనం ఇనుపకత్తీని చేతిలోకి తీసు 

కున్నాడు. 

ధనసింగ్ దోవనుంచి తప్పుకుంటూ, కాలిభాటలనుంచి దిగుతూ కాంగడే 

వైపు వెళ్ళిపోయాడు, 

వ ఠి వి 

సోమా దిదలూతో వందటిపా(త్రలు ఎ త్తీస్తుండగా లాలాగారు తిరిగివచ్చా 

రన్నవార్త తెలిసింది. ధనసింగ్ తనకోనం దియట ఎదురుచూ స్తున్నాడే మోనని 
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ఆనుకుని తొందరగా వెళ్ళటానికి (పయక్నం చేసింది, కాని ఇంతలో వదినగారు 

పిలచి..'చాలా మంచిదానివిగానీ సోమా, లాలాగారు వచ్చారు. కూరలు వుండనే 

వున్నాయి. రెండురొ శైలు ఆయనకోసం నీచేకో నువ్వు చేయమ్మా. ఇంతలో 

బదలూ లాలాగారికి వేడినీళ్ళు పెడతాడు అన్నది, 

సోమా లాలాగారికోనం రొశ్తైలుకాగ్చి బియటపడేసరికి, రేపు వుదయం 
వచ్చి తీసుకువెడతానని రనసింగ్ సంపినవార్త అ: £9. సోమాకు చాలా వాధ 

అనిపించింది. పొద్దున ఆకలితో నే వెళ్తారు. ఇప్పుడు వచి 

తింటారు. నిజంగా డబ్బున్నవాళ్ళు ఇ3గ బాది” కౌందం 
గా యు 

లేరు. మిసలివాడె న తోటమాలిని వెంచిబెట్టుకుని వెళి పోవా 

చ్పినాగాని బజారులో 

గూడా అర్గంచేనుకో 

మా తలే రని 

ఆనుహానపడి వుండిపోయింప. తలి a వవనగాము చెడు” భావించవచ్చు. 

ఇంట్ పెద్దలనుంచి ఎవివమైన ఆదరం లభిస్తుందో, ఆనధ్రమెన అదరం ఆమెకు 

లభిస్తూవుండేది కావి వాళ్ళంకే ఆమె ధయపడుతూగూడా వుండేది. 

స్రోమాస్ రాతి బంగళాలో వుచజంరో దాళ్ళవు దేశం ఏమిటం పే 

ఉదయం బారిస్టర్ గారికి, న | చక్ స వాళ్ళగదుల్లోకి తీసు కెళ్ళి సోమా ఇవి 

రావాలి, వాళ్ళిద్దరూ ఉకయం తొందరగా ఆరుగంటిలకే లేచేవాత్ల. ధనసింగ్ 

ఉదయం ఆరు-ఆరున్నరకు ముందుగా కాడు. అందుకని సోమా రాతి అక్కడ 

వుండటంళో ఏ పమాదమూ లేదు ఆమె చాలా తొందరగా లేస్తూవుందేది, 

మనోరమ, బారిస్తమా, ఇద్దరూకూడా టీ వాళ్ళ మంచాలదగ్గన పెట్టి, వాళ్ళవి 

వి దలేపాంని కోరుతూ వుండేవాళ్ల. మనోరమనయితే సోమా పిలవకుండా, చేతులు 

కదిల్చి న్నిదలేపేపి. బారిస్టర్ గారి గపిలోకివెళ్ళగానే ఆమెకు భయం వేసేవి, ఎలా 

పిలు స్తుంది ? 

ఆమె కప్పులో చెమ్బాతో చప్పుడుచేపి ఆయన్ని లేపేది. ఆయన కళ్లు 
తెరవగానే పాఠిపోమేది. కళ్ళు తెరిచేసరికి ఎదురుగా కన్పించే ఆ అమాయకత్వం, 
.భయంతోనిండిన ఒయ్యారం ఆయన్ని సంతోషపెళ్లుది. ఆయన వెంటనే “లవ్లీ” 

అనేవారు. ఆ రోజు అలా పారిపోతున్న సోమానిచూపి ఆయన “మిసెస్ సింగ్, 

ఒక కప్పు టీ కలిపి వెళ్ళరాదూ 1" ఆన్నారు. ఆయన సిగరెట్టు ఆంటించుకోవటం 

మొదలుపెట్టారు. 
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ఆయన మిసెస్ పింగ్ అవి పిలవటంచేత సోమా సిగ్గుపడింది. మనోరమ 

కూడా అప్పుడప్పుడు మిసెస్ సింగ్ అవి పిలుస్తూవుండేది కావి ఆవి వేరే విషయం. 

సోమా కళ్లు కిందికివాల్చి టీ తయారుచేయటం మొదలుపెట్టింది. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళం. 
దరూ బారిస్టర్ గారివి తృ ప్తిపరచటం చాలా గొప్పవిషయంగా అనుకునేవారు. 
సోమా ఈ సార్గకతవలన గర్వపడుతూకూడా వుండేది. సోమా వూపిరి బిగదిట్టి 

కప్పులో టీ తయారుచేపింది. తర్వాత దియటకువెళ్ళి వసారాలో నుంచుని గాలి 
పీల్చుకుంది. 

ధనపింగ్ తనని తీసుకువెళ్ళటానికి వస్తున్నాడేమోనని [క్రింద దిజారునుంచి 

బంగళావై పువచ్చే కాలివాటవై పు, రోడ్డువెపు ఆమె చూస్తూ నీలదిడింది. వదిన 

గారూ, పిల్లలు నిద్ర లేవకముందే వెళ్ళిపోవటం మంచిది. లేకపోతే మళ్ళీ ఏదో 

ఒకపనిలో ఇరుక్కు పోవాల్సి వస్తుంది అనుకుంది. ధనపింగ్ వస్తున్న జాడలేమీ 

కనిపించలేదు. పొద్దు ఇంకా చాలా వుంది. సూర్యుడు అప్పుడే తూర్పుదిక్కున 
వుదయించాడు. 

సోమా ఆలోచిసోంది, ఆయన తొందరగావచ్చే పే బాగుంటుంది, ఎంత 

'పేపని ఏపవి చేయకుండా కూర్చుంటుంది । ఆమె మనోరమ గదిలోకి వెళ్ళి మంచాన్ని 
నర్షటం మొదలెట్టింది, సూర్యుడు పై కెక్కాడు కావి ధనపింగ్ రాలేదు. వసారాలో 
విలబడి రోడ్డువెపు చూస్తూవుండటం మంచిదికాదు. ఎవరన్నాచూ పే ఏమనుకుం 

టారు? సోమా క్షణం సేపు లోషలిశెళుకూంది, కణం వసారాలోకి వస్తూంది. 

ఎండ తీక్షణత హెచ్చింది. ఆకాశం రాతంతా నిర్మలంగా వుంది. వన 

స్పతిచెట్లమీద బాగా మంచు కురిసింది. బింగాళా కప్పునుంచి మంచువిందువులు 

బొట్లు-బొట్లుగా పడుతున్నాయి. వానవలన తడిసినపైరు ఎండలో మెరుస్తోంది. 

మబ్బుతునకలు వర్షించటం మానేసి ఎత్తుగా ఎగిరిపోయి కొండలమీద ఆడుకుం 

టున్నాయి. తక్కువజాతిస్త్రీలు కుండలు తీసుకుని ఇళ్ళదగ్గరవున్న పంపులవై పో, 
నూతులవై పో వస్తూ-పోతూ కవిపి స్తున్నారు. గొప్పఇంటి స్త్రీలు ఇంతకాలం వర్షం 

కారణంగా కవిపించవీ ఎండనుచూసి తడిపిన సామాన్లవి ఎండలో డాబామీద వేయ 

డానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. బింగళాల్లోవుండే స్రీలు మంచాలమీద ఒళ్లు విరుచు. 
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ది 

కుంటూ కూర్చుని నౌకర్లని పిలుస్తున్నారు. సోమా మనసు విలవిలా తన్నుకుం. 

టోంది, తనుగూడావెళ్ళి ఇల్లు సర్షుకునేది కాని ధనసింగ్ ఇంతవరకూ రాలేదు. 

పిల్లలు నిద్రలేచారు. భూపీ కారుబౌమ్మని చేతిలో పెట్టుకువి పడుకుని న్నిద 

పోయాడు. ఆ కారుబొమ్మ తీసుకొచ్చి ఆక్కురాడు సోమా మోకాళ్ళమీద కూర్చు 

న్నాడు, “పిన్నీ ఈవ్ని నరిపించవూ 1” అన్నాడు. 

ఆమె ఆ క్కురాణ్లీ వడిలోకి తీసుకుంది. కాలిబాటవై పు చూస్తూవుండి. 

పోయింది. ఆమె మనసు వ్యాకులపడుతో ౦. ధ్యాసని ఆటునుంచి మళ్ళించటానికి 

భూపీ కాళ్ళూ-చేతులూ కడగటానికి వెళ్ళిపోయింది. i 

ఎవిమిది గంటలయింది. ధనసింగ్ రాలేదు. వదినగారు పిలిచారు.“సోమా, 

కొంచం భూపీకి పాలు (తాగించు. వాడు ఇంకెవరిమాటా వినడు." 

సోమా ఆలోచిస్తోంది, “ఏమిటి, ఈయన పొద్దున్నే ఎక్కడికైనా డ్యూటీ 
మీద వెళ్ళిపోయారా !' ఈ అన్యాయం ఆమెకు కోవం తెప్పించింది. భూపీకి పాలు 

(శాగించటం అంత తేలికై నపనికాదు. ఒకగుక్కు పాల్ముతాగి దింగళాఅంతా 

తిరుగుతాడు. రెండవగుక్కతాగి కారుబొమ్మని తాళంచెవిపెట్టి తిప్పి నడిపించి 

చూస్తాడు. తొమ్మిదికూడా అయిపోయింది. 

సోమాకి ఏడుపొచ్చినంతపనయింది. ఉదయమే డ్యూటీకి వెళానవి రాతి 

చెప్పివెళ్ళారేమోనని బదలూచేత మాలీని అడిగించింది. ఇక ఒక్కతీవెళ్ళి ఇల్లా. 

ఊడ్చి - కడుక్కుందామవి అనుకుంది. మనసులో బాధగా పుండటంచేత తల్లి 

గారినీ, వదినగారివీ ఏమీ ఆడగలేకపోయింది. వెళ్ళేముందు దీపాకి గౌనుమార్చి, 
తలదువ్వి రిబ్బను పెడుతోంది. ఇంతలో బిదలూవచ్చి__ “ధనసింగ్ భార్యా! 

బయట పోలీసుఠాణా పిపాయిలు వచ్చారు. పోలీసు ఇనస్పెకరుగూడా వచ్చారు. 

నిన్ను వలుస్తున్నారు' అని కంగారుగా చెప్పాడు, 

సోమా నిశ్చేష్టురాలై కళ్ళు పెద్దవిచేసి అతవివైపు చూసింది. నోటినుంచి 
“ఏమిటి” అన్నమాటగూడా దియటకు రాలేదు. దీపా తలకుకశ్తే రిబ్బను చేతిలో 
మంచి జారి కింద పడిపోయింది. 

పోలీసులు దింగళాదగ్గవరకువచ్చి సోమాని పిలు స్తున్నారు. దింగళాలో' 
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గల్లంతు వ్యాపించింద. వదినగారు కంగారుపడి "ఎమయింది? ధనపింగ్ ఎక్క 

డున్నాడు ? అతను పొద్దున్న రాలేదా ? ఎక్కడయినా కారుకి (పమాదం జరిగిందా , 

ఎవరికన్నా దెబ్బలు తగిలిందా?.... అయ్యో, ఏం జరిగింది? పోలీసులు ఏమంటు 

న్నారు?' అని సోమాని అడిగారు. 

తల్లిగారు ఫెరుగుచిలికి వెన్న తీస్తున్నారు. ఈ వార్త వినగానే ఆశ్చర్యంతో 

లేచివచ్చారు. “ఆమ్మాయి, అతనుమటుకూ చాలా (ప్రమాదకర మైన మనిషి. నేను 
మొదటనుంచీ ఆతనం పే భయపడేగాన్ని. జై లు-గెలు గురించినమాటేమి కాదు 

గదా! వెళ్ళి లాలాగారితోగాని, జగడీళ్తోగాని చెప్పు అన్నారు. 

మనోరమ సోమా భుజాలమీద చేతులేసి “సరిగా ఏం దాచకుండా చెప్పు, 

ఏ౦ జరిగింది?" అని అడిగింది. 

సోమా ఏడవటం మొదలెట్టింది “నేను సిన్నసాయం(త్రంనుంచి ఇక్కడే 

వున్నానని మీకు తెలుసు. ఆయన రాశి ఎప్పుడొచ్చారో, ఏం చెప్పివెళ్లారో నాకేమీ 

తెలీదు. పొద్దున్నుంచి ఎదురుచూస్తున్నాను” అవి చెప్పింది. 

“నువ్విక్కడే కూర్చో, నేను వెళ్ళి అన్నయ్యతో చెప్పివసాను' మనో రకు 

బాధగా అనీ లోపలకు వెళ్ళింది, 

బారిస్టరుగారువచ్చి “మివెస్ పింగ్, మొదట మేము పోలీసులతో మాట్లాడు 

తాము, ఆ తర్వాతనే నువ్వు వాజ్యూలం ఇవ్వాలి. నువ్వు పోలీసులకోపాటు వెళ్ళద్దు = 

ఒకసారి హపోలీసులచేతుల్లోపడికే మళ్ళీ బయటకురావడం కష్టదవుతుంది' అని 
సలహా ఇచ్చారు. 

సోమా మోకాళ్ళమఫ్య తలపెట్టుకుని కూర్చువి ఏడుస్తోంది. పోలీనుల 

చేతుల్లో పడటంకన్నా (ప్రాణాలిచ్చేయడం మంచిదని అనుకుంది. 

బారిస్టర్ సరోలా పోలీసులతో మాట్లాడారు. పోలీసు అధికారిద్వారా తెలిసిం 
'దేమిటంపే ధనసింగ్ గడిఎదురుగా ఒకశవం దొరికింది. రెండవమనిషిగూడా 

(ప్రమాదకర మైనప్టితిలో వున్నాడు. ఇద్దరితలలూ వగిలివున్నాయి. ధనసింగ్ గది 

తలుపు తెరిచివుంది. అతను అయిపులేకుండా పోయాడు. పోలీనుఅధి కారి విచారణ 

కోసం సోమాని పోలీసుఠాణాకు తీసుకువెళ్లాలని కోరుతున్నాడు. 
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బారిస్టర్ సరోలా అధికారితో చెప్పారు-'మిసెస్ పింగ్ విన్న సాయంత్రం 
నుంచి ఈ బంగళాలోనే వున్నారు. రాతి ధనపింగ్ లాలాగార్ని తీసుకువచ్చి 

నప్పుడు తొందరలో ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఆకనిభార్యని ఆతను కలుసు 

కోలేదు. ధనసింగ్ ఈ హత్య చేళాతో లేకరోకే ఆ దుర్యాకమణ చేపినవాళ్ళల్లోనే 
ఇద్దరు 'దెబ్బలుతివి పడిపోయి, మిగతావాళ్లు ధనసింగ్ నిచంపి శవాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి 

పోయారేమో, మనం ఏం చెప్పగలం ! మిసెస్ సింగ్మాతం ఈ విషయంలో 

ఏం చెప్పగలరు? నేనుగూడా బారిస్టర్ నే. మీరు చట్టాన్ని అనుసరించి న్యాయ విచా 
రణ చేయండి, చట్టానికి న్యాయంచేయటం మౌ క ర్తవ్యంకాన మిసెస్ ధనపింగ్ని 

మీరు ఖై దుచేయటానికి తీసుకు వెళ్ళలేరు. ఆమెని స్యాయవచారణ చేయచ్చు. ఆమె 

మర్యాదస్థురాలై న త్రీ. మిస్టర్ ధనపింగ్ మా గారేజి దూనేజరు. ఒకవేళ మిసెస్ 

ధనపింగ్ పారిపోతుందవి మీకు అనుమానంగావుఎ పే మేము ఆమెని కారులో 

కూర్చోబెట్టి మీకోబాటు డిప్యూటీ కమీషనర్గార బంగళాప తీసుకురావటానికి 
పిద్దంగా వున్నాం. వారుచెపితే మేము జామీను ఇవ్వటానికికూడా సిద్దంగా వున్నాం. 

మీరు ఏవిధమైన జామీను కావాలంటారు. మీకు మిసెస్ ధగపింగ్ని అడగాలను 

కున్న _పశ్వలు మా ఎదుట ఆడగవచ్చు. ఆమె హాోజరవటం అవసర మైతే మేము 

ఏ న్యాయస్థానంలో కొవాలం పే అక్క_డయినా,. కేజివేంట్ ఎదుటకుగాని. న్యాయ 

స్థానంవారి ఆజ్ఞానునారం ఆమను (ప వేశ పెడతాము." 

బారిస్టర్ సరోలాగారి సలహ్మాపకారం మనోరమ లోపలికివెళ్ళి సోమా 

ముఖం-చేతులూ కడిగించింది. తలమవ్వి, కట్టుకోవటానికి తనబట్టలు ఇచ్చింది. 

ఆమెను పోలీసు అధికారి కూర్చున్న చోటికి తీసుకువచ్చింది. ఆమె వచ్చినమీదట 

బారిసన్లరు, ఒక స్రీకి గౌగవం ఇవ్వటంకోనం కుర్చీలోమంచి లేచివిలబడ్డాడు. పోలీసు 

ఆధికారికూడా ఆయనతో బాటు లేవాల్పివచ్చింది. వాజ్యూలం ఇవ్వటంకోసం సోమా 

కుర్చీలో కూర్చుంది. ఆమెకు ఒకవైపున మనోరమ, రెండోవైపున బారిప్టరుగారు 

కూర్చున్నారు. 

పోలీసు అధికారి చాలావినయంగా మివెస్ సింగ్ ఆని సంబోధన చేశాడు. 

బాధను కలిగించే ఏ మాటా అడగలేదు. సోమా బాధకోపాటు ఆయనగూడా బాధ 

పడుతూ ఆమె భర్తను వెదకటానికి పూర్తిగా సహాయం చేస్తానని మాటిచ్చారు. 
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“ధనపింగ్ ర్మాతిపూట ఉద్యోగరీత్యా ఇంటికి రాకపోతే ఇంట్లో తనొక్కతీ 

వుండటంచేత ఆమెకు భయమేసుండేది. అటువంటి పరిస్టితుల్లో ఆమె ఎప్పుడూ 

-చింగళాకు వచ్చేస్తూవుండేది. ఇలా ఒక్కసారికాదు, ఎప్పుడూ జరుగుతూనేవుంది. 

అందుకు ఇక్కడున్న వీళ్ళంతా సాకులే, ఆమె [క్రితం సాయంకాలం సూర్యుడు 

అ స్తమించకముందే దింగళాకు వచ్చేసింది. తర్వాత ఆమెకు ధనసింగ్గుగించి 

పోలీసులద్వారానే నమాచారం తెలిసింది" ఆవిమా(త్రమే సోమా చెప్పగలిగింది. 

బారిస్టరు, మనోరమల సహాయంచేత సోమా ఎలాగో-ఆలాగా పోలీసుల 

ముందు వాజ్మూలం ఇచ్చింది కాని ఆమె శరీరం, మనను సరిగా లేవు. ఆమె కడు 

పులో తీవంగా నొప్పి (ప్రారంభమయింది. ఆది ఎటువంటినొప్పో ఆమెకు అర్థ 

మయింది కొని ఎవరితో చెప్పుతుంది. ఆమె తల్లిగారు, వదినగారు అంటే భయ 

పడుతుండేది. మనోరమ పెళ్ళికానిది. (క్రితం సంవత్పరం మనోరమ సోమా వుండ 

టావికి ఏ గదినయితే ఏర్పాటు చేసిందో, ఆ గదిలో ఇద్దరుపిల్లలూ న్నిదపోతున్నారు. 
సోమాకి నొప్పి బాగా ఎక్కువయింది. నొప్పివలన బిగ్గరగా ఆరవాలని అనిపిం 

చింది. ఆమె కాలువఅంచు నోటిలో కుక్కుకుని వీపు గోడకుఆనించి కూర్చుంది. 
మనోరమ సోమాని చూడగానే ఆమె భుజాలుపట్టుకుని తనగదిలోకి తీసుకెళ్ళింది. 

మనోరమ కేమీ ఆర్థం కాలేదు. ఆమె తల్లిగారినీ, వదినగారినీ పిల్చింది. 

తల్లిగారు, వదినగారు తమలో తాము నెమ్మదిగా మాట్లాడుకుని, “మన్నో 

నువ్వు వేరేగదిలోకి వెళ్ళిపో, లేకపోతే ఈమెని వేరేగదిలోకి చేర్చించు' అని 
మనోరమతో చెప్పారు. 

“ఈమెని ఇక్కడే వుండనివ్వండి' అని మనోరమ తనే దియటికు వెళ్ళి 

పోయింది, 

బారిస్టర్ జగదీశ్ విషయం పసిగట్టి లాలాగారి గుమాస్తానిపిల్చి “మనకారు 
తీసుకెళ్ళి వెంటనే లేడీడాక్టరును తీసుకురా 1" అని ఆజ్ఞాపించారు. 

సాయంకాలం అవుతూవుండగా సోమా నాలుగునెలలగర్భము పోయింది. 

ఆమె ముఖందాచుకుని శారీరికబాధవలన, మానసిక ఆవేదనవలన ఏడుస్తూ వుండి 

పోయింది. మనోరమ మాటిమాటికీవచ్చి ఆమె తలమీద చేయివేసి ఓదారుసోంది. 
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మనోరమ మాటిమాటికీ సోమాడగ్గరకు వెళ్ళటంచూసి వదినగారు నెమ్మదిగా 
శిట్టారు_“ఏం పిల్ల వి నువ్వు! ఆ జోలికి వెళ్ళద్దని నేను నీతో చెప్పానుగదా। ఇది 

నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగిన విషయంకాదు" అన్నారు. 

మనోరమ బంగళా రెండవవైపుకు వెళ్ళిపోయింది. వసారాలో నేలమీద 

పరచివున్న తివాచీమీద కూర్చుంది. రెండుచేతులూ దింగులా తలవెనుక పెట్టుకుని 
ఆనుకుంది. ఆకాశం నిర్మలంగావుంది. నిశ్చలమైన మనోరమదృష్టి మంచుతో 

కప్పబడిన “(త్రియూడ్” పర్వతళ€ఖాలమీద వుంది. తెల్లటి పర్వతకఖరాలు సూర్యా 

సమయం అయెటప్పుడు వ్యాపించిన కీరణాలపల్ల గులావీకంగు పులుముకున్నాయి, 

ఆ 1లరాలు ఏపిల్ లో మంచుతో కప్పబడినగో డల్లా కనిపిస్తూవుంటాయి. వర్షాల 

వలన కొండలమీద చాలావరకు మంచు కరిగిపోయింద. ఆయినాకూడా సూర్యుని 

కిరణాలను (పతివింబింపచేయటానికి కావలసినంత మంచువుంది, మంచుతోనిండిన 

శిఖరాలు, వాటిపై తిరిగే మేఘాలతునకలు, గులాబీవర్ణాన్ని ధరిస్తున్నాయి. సూర్యా 

_స్తమయపు ఆశోభను చూడటానికి మనోరమ చాలాసార్లు ఆ (ప్రదేశంలో 

కూర్చునేది. 

(క్రితం సంవత్సరం భూషణ్ ఖైదు అవటానికిముందు మనోరమ ఆ ప్రదే 

శంలో కూర్చుని తన భవిష్యత్తుగుంంచి ఆలోచించింది, రచయితఅయి తన జీవి 

తంలో ఆత్మ-తృ ప్రిపొందాలని ఆమె ఇక్కడే కూర్చుని నిశ్చయించుకుంది. 

సూర్యునికి, సూర్యకిరణానికి మధ్య వియోగంకూడా ఎంత ఆందమైనసృష్టి । (పేమ 

మీదవున్న విశ్వాసంలో వివహంవల్ల కలిగేదుఃఖం అమూల్యమైన ధనరూపంలో 

హృదయానికి ఊరట కలిగిస్తుంది. దిక్కులేని సోమాచుఃఖం ఆమె లోలోపల 

దాగివున్నపుఖాన్ని గు ర్తింపసచేయటం లేదు. (పతి సంధ్యాకాలమూ కొత్త సూర్యో 

దయం వస్తుందనే ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇదే జీనితం! ఆని మనోరమ ఆలోచిస్తూ 

వుండేది. 

మనోరమ ఆ సాయంకాలం ఆలోచిస్తూంది_ స్రీకి (పేమవల్ల కలిగే ఫలం 

త్యాగమే. అది ఆత్మత్యాగం కావచ్చు లేదా శారీరకత్యాగం కావచ్చు. పురుషుడు 
కేవలం మోసగించి వెళ్ళిపోతాడు. భూషణ్ ఆంతే, ధనపింగ్ ఆంతే ! ఉదాసీనుడై. 

పడమటిదిశలో వెళ్ళి దాక్కునే సూర్యుడు అంతే! కాని సూర్యాస్తమయం సమ 
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యంలో భూమిమీదవ్యాపించే సూర్యుని కాంతినీడలు (పకృతిని కొ త్తళోభతో' 
నింపుతాయి. స్రీ జీవితమూ ఆభూదేవి జీవితంలాంటిదే. ఆలా మిగిలిపోయివ 

శోభతో నే ఆమెజీవితం ధన్యమవుతుంది. ఆమెకు గౌరవం చేకూరుతుంది. 

ఆ సంఘటనతర్వాత మనోరమ, బారిస్టదూకూడా సోమాని బంగళానుంచి 

వెళ్ళనీయలేదు, సోమా తనంతటతాను వెళ్ళటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు, పోలీసుల 
'రెండురూపాల్నికూడా ఆమె చూసింది. వైజ్ నాధ్ పోలీసులాజాలో మంచంమీద పడు 

కునివున్న పోలిసు అధికారి ఎదురుగా నుంచుని ఆమె వణుకుతూవున్నప్పుడు, కుతూ 

హలంతో ఆమె తలమీద ముసుగులాగి, ముఖంమీవ లాంకరువెలుగు చేయటం, 

ఆమె ఏడుపుకూ. తిరస్కారానికి ఏమీ ఆర్థం లేకపోవటం ఆ పోలీసుఠాజాగదుల్లో 

గడిపిన అయిదుర్శాతులూ ఆ మెజీవితంలో అన్నింటికన్నా భయంకర మైన 

స్మృతులు. సోమా వాటిని ఒక భయంకర మైన పీడకలగాతలచి మరచిపోవటానికి 

(పయత్నం చేస్తూవుండేది. 

ఆమె చూసిన పోలీసుల రెండవరూపం సోమా కుర్చీలో కూర్చునివుండగా 

పోలీసు అధికారి ఆమె ఎదురుగావిలదిడి నౌకరుచాగా క్షమాక్చణ అడుగుతూ వంగి 

వంగి మాట్లాడటం. ఆది కేవలం మనోరమ, బారిస్టర్ సరోలాల దయ, లేకపోతే 

తన దేముంది 1 మిఠాయి తిన్నతర్నాత ఆ కాగతాన్ని మడిచివేపి చుట్టివా ర వేసినట్లుగా 

వుంది ఆమె పరిస్టితి. ఒకి చేళ ఆడాత ఆమెగనలోనే వుండివున్నట్లి యితే, పోలీ 

సులు ఆమెను పట్టుకుని జ లుకు తసుకువెడత పం జంగేదచి? ధనసింగ్ కకుండా 

జీవించటం సంపు కాని ధనపింగ్ లేకుండా ఖై దుజీవితం అనుభవించటం 

లోనూ, బారిస్టరు, మనోరమల సీడవున్న జీవితంలోనూ తేడా వుంది. సోమా 

ఈవిషయం (గ్రహించింది. 

తనవలన లాలాగారు, తల్లిగారు బాధసడుతున్నారొనిగూడా సోమా తెలుసు 

కుంది. “ఆనవసరంగా ఆఫీసర్లతో తగవు తెచ్చుకోవటం మంచిదికాదు. సోమా 

యౌవనంలోవున్న స్రీ. ప్రజలు రకరకాలమాటలూ అల్లుతారు. అని వాళ్ళన్నారు 

గూడా. కొని మనోరమ, బారిస్టరు, ముఖ్యంగా తన ప్పితికన్నా తక్కు_వప్టితిలో 

వున్నవాళ్ళ మాటల్నిగురించి ఎం పట్టించుకుంటారు ? తక్కు వజాతివాళ్లుగాని, మధ్య 

తర గతివాళ్లుగాని వీళ్ళనిగురించి ఏం విమర్శిస్తారు ? తక్కువజాతి పజలు తమస్టితిలో 
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వున్నవాళ్ళ విరంకుశత్వాన్ని, దురాచారాన్ని సహించలేరు. గొప్పవాళ్ళకోనం వేరే. 

నియమాలు, ఆదర్శాలు వున్నాయవి అనుకుంటారుం దోవలో వెశ్ళేటప్పుడు ఎవ 

రైనా గుప్పెడుదుమ్ము విసిరితే సపాంచలేము కావి గాలిమమారంవలన పేర్లకు సేర్ల 
దుమ్మువచ్చి తలమీద, కళ్ళల్లోనూపడితే అదృష్టాన్ని తిట్టుకుని మెదలకుండా వుండి 

పోతాం. గాలిదుమారాన్ని వ్యతిరేకించలేం, 

సోమా చాలా విరుత్సాహపడి ఆలోచిస్తూవుండేది. ఏవిధమైన ఆధికారమూ 

లేకుండా ఆమె ఆ ఇంట్లో వాళ్ళదయమీద ఆధారపడి దితుకుతోంది. ఆ దయకి అర్హురా 

లవటంకోసం, తన దుఃఖాన్ని మర్చిపోవటంకోనం. (పకిక్షణమూ ఏదో ఒక పనిలో 

విమగ్నురాలై వుండేది. వదినగారుకూడా ఆమె గుజాల్నిగురించి పొగడకుండా 

వుండ లేకపోయేవారు. వదినగారికయితే సోమా భగవంతువి పసాదమే అనుకోవచ్చు. 
మనోరమకు ఈ మాటమీద కోఎమొస్తూవుండేది. అనేకసార్లు సోమావి అంట్లు 

తోముతుండగా వారించి ఆమె భుజంసట్టుకుని లేపేది. చేతతో బౌక్కెస, మురికి 
దిట్టలు లాగేసి పారేసేది. సోమాచేత బలవంతంగా మురికిబిట్రలు వూడదీయించి 

కట్టుకోవడావికి తనబట్టలుఇచ్చి “నువ్వు నౌకరువికాచు, మా అతిథివి' అని చెపుతూ 

వుండేది. 

సోమా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగేవి. తిథి ఎవరైనా ఎన్నిరోజులవరకూ 

వుంటాడు? బింధుక్వమనేవ సమపుజీగల _పజలోనే వుంబు-పె. 

మనోరమ పోనా మనసును సంతోషంగా వుంచటండెనఎ తరుచుగా 

ఆమెను వంటరిగా కూర్చోనిచ్చేది కాదు. తనపక్కనే కూర్చో బెట్టుకు నేవ, సోమా 

ఏదన్నా చదువుతుంచే వారించేవి. మనోరమ జీవితంలో నిండిన సమస్యలకు కార 

కాల్ని, వాటిసంబందాల్ని ఆర్ధం చేసుకోగలగటం సోమాకు సంభవం కాదు. సోమా 

ఆర్హం చేసుకోవటావికి వీలుండేవిషయాలనే మనోరమ మాట్లాడటానికి (ప్రయత్నిం 

చేది. అప్పుడప్పుడూ మనోరమ బియటకు షికారుగా తిరగటావికి సోమాని వెంట 

రమ్మనేది. సోమాకి తన స్వంతఅభిపాయాలు, కోరికలూ అంటూ ఏమీ లేవు. 

ఆమె భయపడుతూ మనోరమవై పుచూపి, మీరు ఎలా చెపితే అలా చేస్తాను అనేది. 

(పతిమాటకి సోమా అంగీకరించటంవలన, ఏ విషయానికీ అభ్యంతరం చెప్పక 
పోవటంవలన మనోరమ బాధపడేది 

M—9 
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సోమా మొవట్నుంచీ మనోరమని గౌరవించేది కాని అప్పుడ ప్పుడూ మనో 

రమ ఆమెను షికారుకు రమ్మస్నప్పుడుమాతం సోమా జంకేది. నవ్వు వచ్చేది. 

పేదవాళ్ళు బీవలు ఎప్పుడన్నా షికారుకు వెళ్తారా? ఆమె ఇంతకుముం దెప్పుడూ 

షికారుకి వెళ్ళలేదు, షికారు చేస్తుండగా ఎవరినీ చూడలేదు. మనసుకు వశాంతి 

కల్గించటం, ఉల్లాసం సమకూర్చటంకూడా ఒక పనా: ఇది ఆమెకు తెలియవు, 

పెళ్ళిళ్ళల్లో స్త్రీలు పాటలు పాడుతుండగా ఆమె చూన్ంది. తనుకూడా పాటలు 

పాడింది కాని ఆదయితే చాలా అపసరమైనది. ముఖ్యమైనసమయాల్లో ఇతర 

పనుల్ని వదిలేసీకూడా పాటలు పాడాక్చ్సివ స్తుంది. 

మనోరమకి సోమా రూపం, అందం చాలా నచ్చేఎ. ఒకరోజు ఆమె నాజూ 

కైన. అందమైన సోమా శరీరాన్ని చూపి వాకస్తరుగారి సలవోపకొారం తనచిరను 

సోమాకిచ్చి కట్టుకో మని అడిగింం. సోదూ పగ్గుతో కృంగపోయుంది. జ మెముఖం 

పిగ్గుచేత ఎర్రబడింది. “ఇదికూడా = మైనా నష్టుకునేడేనా : పలచగా, శరీరమంతా 

కనదిడుతుంది.... చచ్చిపోయటస్వుడుకూడా క్ కోలేను' అన్నది, 

మకోరమకు వికియం తక్కువని సోయా ఆనుకునేవకామ డబ్బున్నవాళ్ళ 

మాట వేరు. కావి ధనసింగ్ పారివోయినరోజున చోరీల ఎమటికీ వెళ్ళటానికి 

మనోరమ తనకు గీకకడికే ఆమె ఏదు అవ్యంతకం. వెప్పనడు, అప్పు డామెకు 

సిగుగురించినా. , అనుమానం గుకింగగావు తస మనపలోని మంచి=చెడూ, ఉచితా 

ఒట్టి ఇ తష 2 

అదు, ఉప్పు డామెసి ఎలా జయ్య > నుచితాలన గురి2చిగాని ఇప్పుడానికి 9వ కొక ఎ 

మవి చెపితే అలా చేస్తూంది. ఇ“ విషయం మ 

మీద నడి డేది. సోమా కృళజ్ఞతతో కళ్ళు తుడుమకునేడ, 

బారిస్టర్ సరో eM నోస్ ఓదారుస్తూ వుండే కరు మసక వింగ్ 

గాభరాపడదు. షో పోట్లాట అయివుండచ్చని తెలుస్తోంది. ధనపింగ్ ముందే 

నిశ్చయించుకుని హత్యచేసి వుండక పోవచ్చు. కొద్దిరోజుల్లో పోటాట ఇఆజణిగి 

పోతుంది. ధనసింగ్ తిరిగివనాడు, అప్పటివరకూ నువ్వు ఇది మ 

వుండు” అనేవారు. 

ఆక్టోబరుమానపు చక్కనిరోజులు మళ్లీ వచ్చాయి. నీలి అకాశం, ధర్మ 

శాలలో (పతిచోటా వికపించినపూలు, జీవంతో . ఊగిసలాడుతున్న గాలి ఎంతో 
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ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. న్యాయాలయాలా, శెలవులతర్వాత తెరుచుకున్నాయి. 

వాళ్ళు లాహోర్ వెళ్ళిపోయేమాట అప్పుడప్పుడూ తలఎత్తుతూ వుండేది, కాని 

కొండ ప్రాంతలో ఈ బుతువే ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ లాభదాయకంగా భావించ 

దిడుతోంది. అందుచేత కొండ పాంతంనుంచి తిరిగి వెశ్ళేవిషయం ఎల్లుండి 

ఆతరువాత, అవి వాయిదా పడుతోంది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినతర్వాత తల్లిగారు, 
లాలాగారు, సోమావిషయం ఏం చేస్తార నేవి చెప్పటం కష్టం. ఆమెను అలై పెట్టు 

కోవచ్చు లేదా బాధ్యతగా ఎంచి తన ఏర్పాటు తను చూసుకోమని చెప్పవచ్చు అని 

బారిస్టరుగారు మనోరమతో చెప్పారు. “అలావద్దు, మనం ఆమెను మనతోదాటు 

లాహోర్ తీసుకు వెళ్తాం" అన్నది మనోరమ. 

మనోరమ వవెసగారు లావుపాటిమనిషి కావటంవలన, సోమరిగా వుండటం 

చేత, కష్టపడి పనిచేసే సోమా స్వభావంమీద, ఆమె పేదరికంపట్ల ఆసక్తురా 
లయారు. ఇద్దరు ఎల్లల్ని, జంజాదింతోవిండిన కుటుంబాన్ని సర్హటం ఆమెకు వీలు 

కావజఎలేదు. సోదూని ఆమె అర్హం చేసుకున్నారు. అమె వెడల్పాటిముఖభాన్ని 

తిప్పుతూ, “అయ్యో, ఆమె లేకుండా పిల్లలు ఎలా వుంటారు? ఎప్పుడూ ఆమెనే 

తల్చుజంటూ పృుంటారు. ఇక్కడ అమె చేయాల్సిన సనేముంది ?' ఆన్నారు, 

పరాయిత్రీ ఐబరుఎని తమ తలలమీదకు తీనుకుని భకెంచటం కిల్లి గారికీ, 

లాలాగారికి ఆంత తెలివె నపని" అనిపించలేదు. కౌవి ఎప్పుడయితే పరివారమంతా 

సోమాని లాహోర్ తీసుకు వెళ్ళటానికి ఆతుకతగాప్పుందో, అపుడు వావగూడా, 

3 “మేము చెపే.చేముంది, మీరందరూ బుద్ధిమంకులు. ఆతోచించి ఏఏ మంచిదని 
చ 

తో సే అలా చేయుడి అన్నారు, 
దాన 

సోమాని ఎవరూ ఆమె అభిపాయంగు30చి అడగలేదు. మన్నో, వదిన 

గారు, పిల్ల లతోబాటు తనూ లాహోర్ వెళుతుంది అని నెమ్మదిగా ఆనుకుంటూ 

వుండగా సోమా చాలాసార్లు విన్నది. 

కొండ పాంతంలో సోవూక ఇప్పుడు “తనది అనుకునేది ఏదీ లేకుండా 

పోయింది. కొండలనుంచి ఆమె కేవలం దుఃఖపూరితమైన స్మృతులను వెంట 

తీసుకుని వెళ్తూవుంది. తనపాంతం౦ వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా కారుకొండలనుంచి 
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(క్రిందకు దిగుతూ వెళుతున్నదో అలా సోమా మనసుకూడా బాధలో మువిగి తేలు. 
తూంది. ఆమె ఎవరూ చూడకుండా కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చింది. 

సోమా తనప్రాంతంవదిలి వెళ్ళిపోతోంది. ఆమె (పపంచం మారిపోతోంది. 

భూమిమీదనుంచి కాళ్లు ఒకసారి కదిలిపోయినతర్వాత ఎక్కి_డికి వెళ్ళి విలదిడగలుగు 
కామో, ఎం తెలుస్తుంది! కాని ఆమె అంతకన్నా ఏం చేయగలదు ? (పపంచ 

మంటే భయంచేతనూ, ఆ వేడినుంచి తనవి తాను కాపాడుకోవటానికి, మన్నో, 
వారిస్టరుగొర్హ నీడలో రక్షణ పొందుతోంది. కాలం మార్పువలన ఆ నీడపదేశం 

మారిపోతే, దానితోపాటు సోమా(పదేశం౦ంకూడా మారటం తప్పనిసరికదా. 
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సమ్ముదమట్టంనుంచి ఏడువేల అడుగుల ఎత్తున, మేఘాలలో దాక్కుని 

“వున్న ధర్మశాల (గామంనుంచి ధనసింగ్ ఆ ర్మాతిసమయంలో కాలిబాటనుంచి 

వేగంగా దిగి వెళుతున్నాడు. పైనుంచి (క్రిందపడినరాయి. ఎలా వేగంగా (క్రిందకు 

దొర్లి పోతుందో, ఆలా కొండపై నుంచి వేగంగా. దిగుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. 

ఆంతరిక పేరణవలన తను ముందే నిర్ణయించుకున్న మాగ్గంవై పు అతను వెళ్ళిపో 

తున్నాడు. దోవలో రెండు మూడుసార్లు నిలదిడి వెనక్కి తిరిగిచూశాడు. వెనుక 

నుంచి ఎవరూ రావటంలేదు. కావి ఆతని నడకలో మార్పు రాలేదు. ఏ క(త్రువు 

నుంచి తప్పించుకోవటానికి అతను పారిపోతున్నాడో ఆతని ఆందుబాటుకి, క ీ కి 

హద్దులేదు. ప్రభుత్వం, పోలీసులు, అయిదుమైళ్ళు ఏమిటి. ఏలై మైళ్ళవరకు తమ 

'శేతుల్నిచాపి తన మెడను పట్టుకోగలరు. (ప్రభుక్వము, పోలీసులళ క్రీ, వాళ్ళ అగో 

చరమైన చేతులు తన మెడని తాకుతున్నట్లు ఆతవికి అనిపిస్తోంది. ఆతను ఇంకా 

వేగంగా పరుగె త్రటం మొదలుపెట్టాడు, 

ధనసింగ్ తన గౌరవావికి, తన భార్య గౌరవానికి దెద్బి తగలటంచేత 

పిచ్చివాడయాడు. తన గొరవాన్ని రక్షించుకోవడంకోసం, తనకు జరిగిన అవమానా 

వికి (పతీకారం తీర్చుకోవడంకో నం దేన్నీ లక్ష్య పెట్టలేదు. తను గదిలోవుండగా 

వచ్చినవాళ్ళు ఇద్దరు. తను ఒంటరిగావున్నాడు. వాళ్ళదగ్గర కత్తులు వుండచ్చు, 

కాని తను భయపడలేదు. ఇప్పుడు వాళ్లు చచ్చిపోయినతర్వాత తను భయపడు 

తున్నాడు. ఇప్పుడు (ప్రభుత్వం వాళ్ల వైపు వుంది. రోడ్తుమీదనుంచి వెళ్లడం తేలి 

కగా వుంటుందికావి కాలినడకకన్నా రోడ్డు ఒకటిన్నర -రెండురెట్లదూ5 ౦ అవు 

“తుంది. 

ధనపింగ్ కాంగడాగామంనమంచి తప్పించుకుని దియటపడ్డాడు. (వతిచోట 

ఆతవి కాలిచప్పుడు పపిగట్టి కుక్కలు మొరగటం మొదలు పెట్టాయి. అతను 

(గామాలనుంచికాకుండా వాటిపక్క_ నుంచి నడవసాగాడు. ధనసింగ్కు ఆ సమ 

'యంలో అడవి ఎలుగుబింట్లవలన. పులులవలవ, తోదేళ్ళవలన భయంలేదు. అతవికి 
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భయంగావున్నది మనుష్యులవలన. కాని ఆడవులలోనూ, గుహలలోనూ దాక్కుని. 

వుండి ఆతను రోజులు ఎలా గడపగలడు ? అతను మనిషి. అకనికి అడుగడు 

గునా మనుష్యుల ఆవసరం వుంది. 

ఆగస్టునెల. కాని ధనసింగ్ ఆదృష్టంవలన ఆ రాతి వర్షంలేదు. ఆకాశంలో 

నక్షత్రాలు మెరుస్తున్నాయి. అప్పుడప్పుడూ సలుచ వనిమేఘాలు. నక్షతాలని క్షణం 

పాటు కేసి వెళ్ళిపోతున్నాయి. గాలిలో చెమ్మ. చల్లదనం వున్నాయి. ధనపింగ్ 

వేగంగా నడుస్తున్నాడు. అతని శరీరంనుంచి చమట కారుకోంది. దాహంవేసి గల 

గల (పవహించే కొండ సెలఏరుల ఒడ్డున ఆగి రెండుమూట్లు నీళ్లు తాగాడు. మళ్ళీ 

నడవటం మొదలు పెట్టాడు. ఎ త్తెన కొండలు, చిన్నచిన్న గుట్టలూ ఎక్కుతూ 

దిగుతూ వెళి పోతున్నాడు. గాలిలో చల్లదనం తగ్గిపోతూంది, 

కొండలలో దాక్కుని (పాణాలు కాపాడుకోవటానికి వీలుండే ఏ ఉపాయమూ 

ధనసింగ్కు తోచటంలేదు. (పతిచోటా రకరకాల మనుష్యులు ఎదురయారు. ఈ 

(పజలు పది పన్నెండు కోసులదూరంలో వున్న పక్క _పాంతాలలోగూడా (సతిమావి 

షినీ, ఆతని కుటుంబాన్నీ. వాళ్లుచేసే పనినిగురించి ఎరుగుదురు. ఎవరైనాకొత్త 
వ్యక్తి కిని చూడగానే ఇతను ఎవరు? ఇక్కడకు ఎందుకు వవ్చాడు? అని వులిక్కి 

పడతారు. ధనపి౨గ్ కు ఈ _పశ్నవలన భయం కలుగుతోంది. డైవరు లై సెన్సు 

రూపంలో ధనవీింగ్ వూరు.పేరు, అకని రూపం, ఆతవిఫోటోసహిాతొంగా ఆతని 

బేబులో వున్నాయి. ఒకచోట సిగరెట్టు అంటిందుకు నేసమయంలో అతను తన 

గురుతును కాల్చేశాడు. తనని ఎవరైనా గుర్తించే అవకాశం రూపుమాపటం 

అవసరం. 

సూర్యోదయం అయేసమయంలో ధనసింగ్ వానలమూలంగా బాగా విండి 

మధురమైన నీళ్ళతో (ప్రవహిస్తున్న “వ్యాని నదిదగ్గరకు చేరుకున్నాడు. అవతలి 
ఒడ్డున ఎదురుగా దేహ్రా-గోపీవుర్ (గామమూ, పోలీసుఠాణా వున్నాయి. ధనసింగ్ 
పోలీసుకాజావై పు వెళ్ళకుండా హోషియార్ పూర్ వెళ్ళేవైపు నడిచాడు. వర్షాకాలపు 
బుతువులో ఈ మార్గాలమీద బస్సుల రాకపోకలు నిలిచిపోతాయి. రోడ్డు దాదాపు 

అంతా ఇసుకతో నిండిపోయింది. నదులమీద, కాలువలమీద వంతెనలు లేవు. 

ఛనసింగ్ వెళుతూ నేవున్నాడు. అకనికాళ్లు అలిసిపోయి చై తన్యంలేని జడ సదార్థా' 
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లుగా అయ్యాయి, కొసి అతను వెళుతూ నేవున్నాడు. రోడ్డుమీద (పతిచోటా కంచర 

గాడిదలమీద బ:వవులువేసి తీసుకెళ్ళేవాళ్ల, చిన్నచిన్నమూటలు ఎత్తుకుసివెళ్ళే 

(పయాణీకలు కిలుస్తున్నారు. కారకు (పయాణీకుబు హోరులో తమ దావాను 
౯ లు 

(ప వశ క పెట్టటంకోసం తాలూ కా€రు వెళుతున్నారు. దావాకు సంబందించిన కాగతొలు 

- “ wr అట . || | వా 

రేకుడచ్చాలో భదఎగా మూస పైల్ చేతో సబుక కో చంకలో పెటుకునో వెళు 
~~ ట్ క శు గా అ 

తున్నారు. ఆకా7తాలన వాళ్ళు చదవలేను, జర్ల్గం చేసుకోనూబేరు. ఈ కాగితాలలో 
(ద 

వాళ్ళ ఆద్భషా ఏక్ నంది ధించిన సమస్యలు సెన్నాయి. కెవి వాడేని వొళ్ళు చదవ 

లేరు దార ms. పన. బోరింగ్ చదవగలరు శారు 

మటుకు ఆ నిర్ణ ఏం ముం గోఎదచెములలాటివారు. 

మొసదేరివున*, తలపాగాలు చబుతునా- రు ఇంగ్నీ సు పభుతా?సికి నంలంధించిన 

సెనఃంలోబు డోంగరే సెనిషులు. కొదిోజాల శెంషపాసుద ఇంటికి వసునా*రు. అ) 

అ ఆటో. గ 

: పన రా ప os జ్. కొంతమంది శెవుపూ రయి ఊ3గ వళివోకున్నానము. శెలవులమచ వచ్చెవాళ్ళ 

జ జ -. గ గ లే వ్య ba 

ముఖాలు సంతోషంగానూ, ఆ వెశే వ భృమువాలు నిరుక్సాహంగానూ కసిఒస్తు 
ల = 

నాయి. యుద- జదుబకోం ఇ. నుంది వెశేటపాుడు సె నికులమనమలో 
ol ఖ్ శ షం q శాఖా 

నం 

తిరిగి రాగలుగుతాచూ లేవా అ అనుమానం విండిపుంటుంది, రోడుపక)_న 
(a 

ఎత్తుగా పెరిగిన ముక్కు కొన్న 

లతోచూస్తూ వెళుతున్నా ను తమసపొలాబో ఇటువంటి చేలనే వదిలిపెటీ 

తున్నారు. శెలవుభసమయం పొలాలని స్వయంగా దున్ని ధాన్యాన్ని 

గ్ర ల 6: నాటారు. తాము వెళ్ళిపోయిసి ర్వాత ఇతరులు ఆ పంటని కోస్తారు, ౧౦౫ 

టప్పుడు మిట్టి, బురద, ఎరుపు వౌళ్లశంరాలకి ఆఅంటుకునేవి. 
ag 

సెసికులు తమ శిబిరాలకు వెళ్ళ బూట్లు, దుస్తులు ధరిస్తారు. రల పయా 

ణమైవెళ్ళి తుపాకులు, మెషీన్ గన్లు కాలుసారు, కాని ree 

వున్న వ్యామోహం, భార్యా పిల్లి లమీదవు౦డే మమకారం వాళ్ల అడుగుని కదల 

సీయకుండా చేస్తాయి. వాళ్ళ గ్రామంలో దై న్యంతో కూడిన జీవితం వుంది, 

సైన్యంలో (ప్రచండ మైన మృత్యుభయం వుంది. అభయం పంపటం డేకి వాళ్లు 

శిబిరంలోకి విధీ అంటూ వనారు. తమ కుటుంబాన్ని రక్షించడంకోనం మృళ్యు 
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వుతో పోరాడే ఈ వూడిగం చేయక తప్పదు. వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి. ఆ డబ్బువి 
వాళ్లపొలాలు, భూములు ఇవ్వలేవు. కానీ ఈ వుద్యోగం ఇస్తుంది. ఇంటికి తిరిగి 

వచ్చికూడా (పభుత్వ అధి కొరావికి త లబఒగ్గి తిరిగి వెళ్తున్నారు. (పభుత్వ(పభావం 

ఎంతో చేదుగానూ, కరఠోరంగానూ వుంది. ధనసింగ్కూడా ఇదే కారణంగా వకు 

గెత్తుతూ పారిపోతున్నాడు. 

ధనసింగ్ సుమారు ఇరవై గంటలలో ఆరవై ఆరుమైళ్ళునడిచి దూరంగా 

వున్న హోషియార్ పూర్ చేరాడు. అలనటవలన అతని శరీరంలోని అణువు= 

ఆణువూ ఇటునటు విరిగి పడిపోతున్న ట్లుంది. ఎక్కడైనా పడుకుందామని అకనికి 

అనిపించింది. ఆ పట్టణంతో ఆతవికి పరిచయం వుంది, ఆ లయినుమీద కాన్ని 

నెలలు దిన్సు నడిపివున్నాడు. బిస్సు స్టాండు 3గ్గర ఎవరై నా పరిచయం వున్నవాళ్లు 

శనుపించవచ్చు. అందువల్ల ఆటు వెళ్ళలేదు. మనస్సును దిటవుచేసుకుని కొంచం 

ఆహారం తీసుకున్నాడు. పడుకోవటానికీ ధర్మస్మతంలోకి చేరాడు. నాలుగణాలు 
ఇచ్చి మంచం అద్దెకు తీసుకుని పడుకున్నాడు. కొండపాంతంనుంచి కిందకు 

శావటంతో ధనసింగ్ శరీరం వేడెక్కి చెమటతో విండిపోతోంది. కష్టపడినత ర్వాత 

చమటపట్టి శరీరం కేలికివుతుంది కాని ఆతనిశరీరంమీద చమట నూనెలా అలము 

కుంది. చుట్టుపక్కల పడుకున్న (ప్రయాణీకులు సుమారు వంటిమీద బిట్ట లేనట్లుగానే 
మంచాలమీవ పడుకున్నారు. విసనక రతోనో, తుండుగుడ్డతోనో విసురుకుంటూ 
'వేడినుంచి, దోమలనుంచి తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. స్రీలు ఈ 
వేడిలో కూడా చుట్టుకుని, ఒంటినిండా కిప్పుకుని పడుకువివున్నారు. 

ధనపింగ్కు వేడివలన ఊపిరి విలిచిపోయినట్లుగా అవిపించింది. ఆతని తల 

తిరుగుతోంది. అలనటవలన అతనికి నిద రావటంలేదు. నిన్న ఇదేసమయంలో 

ఈమ ఆ ఇద్దరు దుర్మార్గులను చంపి పడగొట్టాడు. పోలిసులు తనకోసం ధర్మశాల, 

కాంగడా, పఠాన్కోట, హమీర్ పూర్ లలో దబిహుశ॥ వెతుకుతూ వుండివుంటారు. 

తను తప్పించుకుని దియటపడ్డాడు. ఒక వేళ పట్రుబడిపోయినట్ల యితే ఈ వేళటికి 

ఖై దులో బంధింపదిడివుందేవాడు. వైజ్నాధ్ లో సుమారు ఇదే వేళప్పుడు పట్టుదికి 
పోలీసురాణాలో బిందింపదిడినవిషయం ఆతనికి గుర్తుకు వచ్చింది. ఆక్కడ తను 

చెబ్బలాతిన్నవిషయంకాక సోమాకు జరిగిన అన్యాయం, ఆ దుర్వ గవహోార మే ఎక్కు. 
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వగా గుర్తుకు వచ్చింది. ఆతను ఆలోచిస్తున్నాడు, “ఒక వేళ ఇప్పుడు ఆ ఠాణా 

“అధికారి కనిపి స్తే ఒకపారి ఆ దుర్మార్గానికి (ప్రతీకారం ఆంతకన్నా బాగా తీసుకుం 

'టాను. ఆ అక్క.....నన్ను మనిషిగా అనుకోలేదు.” 

ధనపింగ్కు సోమా గుర్తుకు వచ్చింది. ఒకవేళ ఆమె పొలీసులచేతుల్లో' 
పడిపోతే ఏమవుతుంది ? తను పారిపోయి తన పాకాన్ని కాపాడుకుంచేమా(తం 

'లాభమేముంది ? సోమావి తన నీడలోకితీనుకుని పోలీనులతో పోట్లాడుతూ చచ్చి 

పోతే ఇంతకన్నా బాగుండేదేమో: వైజ్నాధ్లోని పోలీసుఅధికారి, అతని 
భయంకరమైన ఆకారం ధనసింగ్కు మాటిమాటికీ గుర్తుకు వస్తున్నాయి. ఆ 
పోలీసుఠాణా అధికారి పర్వత ప్రాంతపు (గామాలని తిట్లాడు. ఇది ఆ ఠాణా అధి 

కారిపాంతం డఊపిరిగూడా ఆడటంలేదు. ఎగిరి మళ్ళీ ధర్మశాల చల్లదనాన్ని 

చేరువామవి ధనవింగ్ కు ఆనిపించింది, ఆక్కడ మనిషిశ్వాస పీల్చుకోగలుగుకాడు, 

ఒకమవిషి కంఠం కొంత సేపటిగా ఆతనిచెవులకు వినిపిస్తోంది. ఆ మవిషి 

ఇప్పుడు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ధనసింగ్ పక్కకు తిగి పడుకుని 

అతవీిమాటలు వినడం మొదలు పట్టాడు ఆవ్యక్తి వైన్యంగురించి, యుద్ధంగురిం 

చినమాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. వెన్యంలో నుఖంగురించినమాటలు చెపు 

తున్నాడు. దుస్తులు, బూట్లు వూరికెనే దొరుకుతాయి. తినడానికి మాంసం, పాలు, 

పళ్లు చౌరుకుతాయి. జీతం అంతా జేబులోకే. అక్కడ ఆందమైన అమ్మాయిలు 

వున్నారు. చక్కగా మాట్లాడుతూ వుంటారు అని ఆ వ్యక్తి చెపుతున్నాడు. 

ఒక నడివయస్సుగలవ్య క్రి అతన్ని తిట్టడం మొదలెట్టాడు _'నువ్వు యుద్దం 

చూశావా ఎప్పుడన్నా ? నువ్వు పల్లివానుల్ని శిక్షణసిద్బిందిలో చేర్పించి కమీషన్ 

తింటావు. మేము *ఫాంసు' “మెసపుటోమియా'ల యుద్దాల్ని చూశాము. మూడు- 

నాలుగురోజులు మాకు నీళ్ళు దొరకలేదు. కంచరగాడిదలు మమ్మల్ని చంపుకు 
తిన్నాయి....!" 

చుట్టుపక్కల కూర్చున్నవాళ్ళు వీళ్ల ఇద్దరి పోట్లాటచూసి నవ్వటం మొదలు 

పెట్టారు. నృతవతలాపు తెరుచుకుని నలుగురు మనుష్యులు లోపలికొచ్చారు. ఇద్దరి 

చేతుల్లో లాంకర్లు వున్నాయి. ఒకతను బాటరీలై టు పట్టుకున్నాడు. ఒకతవిచేతిలో 
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రిజిస్టరు వుంది వాళ్లు అక్కడున్నవాళ్ళంవరివీ పరీక్షగా చూస్తున్నారు. వాళ్ళ పేర్లు. 
అదిగి రిజిసరులో ఎక్కి ౦చుకుంటూ వెళుకున్నారు. 

సెన్యంలోవున్న సుఖాలనిగు'ంచి వివింంచేవన కి ఈ మనుమష్యులదగరికి శ J 
టు టో Ca 

వెళ్ళి__*హవల్లారుగారూ ! ఇకన్ని చూడండి, ఇశసు విప్పవం లేవదీసేనునిషి. 

(పజలను సైన్యంలో చేర్చిస్తానని తవ్వ తోవలో పకుమున్నాడు' అనీ ఫిగ్యాదు 

చేశాడు. 

వీళ్ళు మామూలుబిట్టలు కట్టుకున్న పోరీఒలని ధనపింగ్ _గహించాడు. 

తననే వెతుకతూవవ్చారేమోనని 3౩ నిహృఎయం ధక-ధక్ మని వేగ.గా కొట్టు 
కోవడం మొదలెట్టింది. 

ఆ పోలీసులు ధనపింగ్ వై పు పరిశీలనగా చూడలేదు. వాళ్ల సెన్యంలో 

నింపడం"రించి (పజలను మోశపుచ్చేవ్య క్రిని పష్టుపశ్చారు. నడిపయుఎ డైన 

ఆవ్యక్తి తన నిరోషత్వాన్ని తెలియచెపుతున్నా4ం ఆచేవుంపే అవను 86వ 
నా. య కం 

నంబరుగల డోగరా రైఫిల్ సైనికుడు. తన కాగికాలను చూపించాడు. పోలీసులు 

అకన్ని ఏప్ప వం వేవదీసే నేరం క్రింద అరెస్టుచేసి వాళ్ళకోరమ్యసి ఆదేశించారు. 

ధనసీంగ్ నిక్షత్ష్య.గా పడుకు? పోలీఘుఐబనమూదిలని జాగర్తగా వింటు 

న్నాడు. వాళ్ళు పారిపోయిన సైనికులను, రాజ్యానికి సంబంధించిన (రాజనై తిక) 

దుర్మార్గు ను వెతుకుతు రు. మర్నాడు ఉదయం ఎనసింగ్ నివనుంచి లేచేసరికి 

శరీరంలోని కీళబ్ళ్గఅన్నీ నొప్పి పుడుకున్నట్లుగా ఆనిపించింది. ఆకను బజారులో 

కాస్త ఆలా తిరగడానికి వెళ్ళిపోయాడు, పోలీసులను చూపినప్పుడు ఆతనిమననసు 

కంగారుపడేది. పోలినుల దుస్తులపద్ధతి ధర్మశాల, కాంగడాలలో ఎలావుందో 

ఆలానే వుండి. 

ధనపింగ్ ఆలోచిస్తున్నాడు. అతను ఏదో ఒకపవి చేయాల్సివుంటుంది. 

అతనికి ఒకసవి వచ్చు, ఆది దిస్సు నడపడం. హోషిమార్పుర్లో అతన్ని 

గుర్తించేవాళ్ళు వుండచ్చు. అతనిజిల్లా ఇక్కడనుంచి ఎంతోచూరంలో లేమ. 
బస్పుమీద కౌన్నిగంటల (ప్రయాణం. ఎక్కడికై నా దూరంగా వెళ్ళినప్పుడే ఏ బాధా 

లేకుండా నిళ్చింతగా వుండచ్చు అని ఆతను నిశృయించుకున్నాడు. అతను ఆలో" 
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చిస్తూ స్లేషనువై పు వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి వెళ్లారి! లాహోర్ వెళ్ళటమా, అమృత 
సర్ వెళ్ళటమా ! అమృతసర్, లాహోర్లవరకు అకను జ్వాలా నహాయ్గారి కారు 

తీసుకు వెడుతూ వుండేవాడు. ఇంతవరకూ అతను ఎప్పుడూ వెళ్ళివుండనిచోటే 

ఆతనికి అన్నిటికన్నా సు5 క్షీతమైన స్టలంం 

ఇరవై గంటలు ఎడ కెరిపిలేకుండా కాలినడకన నడిచివచ్చినతర్వాత రై ల్లో 

కూర్చుని (పయాణంచేయడం ధనసింగ్కు ఎంతో సుఖమనిపించింది. తను, ప్రమా 

దంనుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని సంతోషించాడు. సోమానిగురించి 
అతనికి బాధగావుంది. ఆమెకు ఏమి జరుగుతుంది! లాలాగారు, ముఖ్యంగా కో 

రమవీలీ ఆప్పకుండా సహాయం చేస్తారని అతనికి నమ్మకంగా వుంది. మన్నోవీవీ 
'మొదకే ఆమెకు సహాయం చేపింది. అతను ఏం చేయగలడు ' ఆషెపైలో ఒక (వ్ర 

ఆమె భర్తపక్కన కూర్చునివుంవి. జనం ఎదురుగా కూ రోంవడంవలన పిగ్గుపడి 

ఇద్దరూ తమలో తోము మాట్లాడుకోనలం జేము. ఒకే మాట్రాడకునా కూడా 

చాలా నెమ్మడిగా మాట్రాడుకుంటున్నారు. ధగిసింగ్ ఆలో చిస్తున్నాడు, “ఒకవేళ 

తమ సోమాని తీసుకువచ్చిన'ప్లై ఆ ఇలానే వెంటబెట్టుకుని త ఎకువెశే, వాడు. కొని 

ఆమెను ఎక్కడికి తీసుకువె కాడు. తనయికే నతింలో గడపుకోగలడు. కాని 

సోమానిచూపి పోలీసువాళ్ళు అడుగడుగునా ఆపుతారు. 

బండిలో కూర్చున్న వాళ్ళలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఖద్దరుదుస్తులు ధరించారు. 

వాళ్లు వార్తాప్మతిక చదువుతున్నారు. కాసేపలతర్వాత తమలో తాము మాట్లాడు 

కోవటం మొదలెట్టారు. ఇంగ్ల మవాళ్ళు యుద్దంలో ఓడిపోతున్నారు. జపానువాళ్లు 

ముండకు ఆకిమించుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇందుచేత ఇంగ్లీమ మపభుఖ్వం భయపడీ 

కాంగెసు నాయకులను పట్టుకుని జైలులో వెపిండ.. కాన్ ఇ ఇ ంగ్తీష వోళ్ళని వెళ్ళ 

గొ ఆందోళన ఆపడం జరగదు. 

ధనసింగ్ ధర్మశాలలోగూడా ఇంగ్నీషువాళ్ల ఓకిపోతార నేవా ర్రలు వింటూ 

వుండేవాడు. ఇంగ్నీషువాళ్ళు ఓడిపోవాలని అందరూ కోరుతుందేవారు. లాలాగారు 

(పభుత్వంనుంచి లక్షలరూపాయలు సంపాదించేనారు. కాని వారింటిలో కూడా 

ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఓడిపోతున్నారని తెలియ” నే అందరూ సంకోషీంచేవాళ్లు. ఇంగ్నీషు 

(పభుత్వం. పోలీసుల అత్యాచారాలవలన అందరూ బాధపడుతున్నారు. స్వయంగా 
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-ఇంగ్లీ మవాళ్ళని ఎదుర్కు-నే సామర్మ్యం లేకపోవడంవల్ల అందరూకూడా, జర్మవీ 

వాళ్ళు, జపానువాళ్ళు ఇంగ్రీషువాళ్ళని చంపి, హిందూదేశాన్ని న్వతం త్యం చేయా 

“లవి కోరుతుం డేవాళ్లు. ఇంకొక వై పున ఆఅనేకమంది|పజలా ఇంగ్లీమవాళ్ళ ఉద్యోగం 

చేసి, వాళ్ళకి సహాయంకూడా చేస్తుండేవాళ్లు. ఈ (ప్రజలు ఇలా చేయకపోతే 

ఇంకేమి చేయగలుగుతారు ? 

కాహేడ్ భూషణ్ డై 9వర్లకు నెమ్మదిగా తెలియచెపుతుందేవాడు-దుర్మార్లు 

లైన ఇంగ్లీమవాళ్ళకొలువులో ఉద్యోగం చేయటం తమ కాళ్లమీద గొడ్డలితో 

కొట్టుకోవటమే అవుతుంది. చెట్టుకర కశైలు కొళ్తువాని గొడ్డలిపిడి అయి 

'స్వయంగా ఎలా చెట్లను నరికిస్తుందో ఇంగ్లీషు పభుత్వంతో చేరికే అలానే 

వుంటుంది.__ధనపింగ్ కేవలం ఒకమాట తెలుసుకున్నాడు. ఇంగీష్ము పభుత్వం. పోలీ 

సులు దుర్మార్గులు. అందరికన్నా దుర్మార్గులు పోలీసులు. పోలీసులే ఇక్కడ 

(పభుత్వం. 

జిలంధర్ వెళ్ళి ధనపింగ్ కు లాహోర్నుంచి ఢిల్లీ వెశ్ళేబండిలో కూర్చోవలపి 

"వచ్చింది. రై లుదిండిలో గుంపుణగా మనుష్యులు చాలామంది వున్నారు. బండిలో 

ఎక్కువగా ఖాకీదుస్తులు ధరించిన సైనికులు కూర్చునివున్నారు. ఆ దిండ్లలో (ప్రవే 
'శించటానికి ఇతరులు సాహసం చేయడంలేదు. 'సైవికులు ఎక్కడ కావాలనుకుంటే 

అక్కడ దూరిపోతున్నారు. సామాన్య పయాణీతులతో ,క్రిక్కిరిపి విండిన దిండ్ల లో 
చోటులేదు. ఆయినాకూడా (పజలు అక్కడే (పవేకించటానికి (ప్రయత్ని స్తున్నారు. 

ముందేవచ్చి కూర్చున్న(పజలకు, కొ త్రగావచ్చిన(పజలకు మధ్య పోట్లాట జరుగు 

తోంది. కానీ ఒకవేళ నైనికులు ఆ పెటైలలోకి కూర్చోవడానికి వచ్చారా, వాళ్లవి 

ఎవరూ ఆపటం లేదు. ధనసింగ్ అతి కష్టంమీద ఒకపెకైలో దూరగలిగాడు. 

అతను మనసులో బాధపడుతున్నాడు, జనం సెనికులం'టే ఇంతగా దడుస్తా 

'రెందుష? ఎందుకు దడవరు। వాళ్ళు పరిపాలకుల దూతలు. 

దిండి కదిలినపిమ్మట అందరూ ఎటువంటిచోటు దొరికితే, దానితో తృప్తి 

పడి పరస్పరతగవులవి మరచిపోయి మాట్లాడుకోవటం మొదలుపెట్టారు. మాటలు 

యుద్ధానికి సంబంధించినవే. ఆ జనం పత్రికలలో చదివిన వార్తలమీద ఊహాగానం 
చేస్తూ మాటలు అల్లుకుపోతున్నారు ...ఐర్మాలో ఇంగ్లీషువాళ్ళు ఓడిపోయారు .... 
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కలక త్తాలో జపానువాళ్లు దాంబులు వేళారు....కాంగెను నాయకులని ఖై దుచేపిన 

దానికి నిరసనగా (ప్రతిచోటా తిరుగుబాట్లు జరిగేటటువంటివా ర్తలు వస్తున్నాయి. 
ధనపింగ్ మౌనంగా కూర్చున్నాడు. ఈ మాటలవలన ఆతనికి ఆశాకిరణాలు పొడ 

సూపుతున్నాయి. (పభుత్వం ఓడిపోవాలి. పరిపాలన మారిపోవాలి. ఆప్పుడు పోలీ 

నులళయం వుండదు. తను మళ్ళీ ధర్మశాలకు తిరిగివెళ్లి సోమాతో కలిపి వుండ 

గలుగుతాడు. 

ధనసింగ్ సోమాదగ్గరకు ధర్మశాల చేరేవిషయం ఆలోచిస్తూ ఢిల్లీ చేరి 

పోయాడు. స్లేషనులోనూ, బయట అన్నివేపులా పోలీసులే కవిపిస్తున్నారు ధన 
పింగ్ ఎవరినీ దారి ఆడగలేదు. ఇతర పయాణీపలతో కలిపివెళ్లి ఆతను దగ్గర 

లోనేవున్న ఒక దిజారులోకి చేరాడు. అది పెద్దదిజారు. దుకాణాలు సుమారు అన్నీ 

మూపివున్నాయి. (ప్రజలు చిన్నచిన్న గుంపలుగాచేరి మాట్లాడుకుంటున్నారు. అవ్ని 

వై పులా ఆయు౫లు ధరించిన పోలీసులు జ్నాగత్తగా నిలదిడివున్నారు. కొంతమంది 

గస్తీ తిరుగుతున్నారు. అంతకు క్రితంరోజా నే ఇరవై గంటలు నడిచివుండటంచేత. 

తర్వాత రైలులో ముడుచుకుని కూర్చునివుండటంచేత, ఆలనటివల్లి ధననసింగ్కు 

చాలా వీరసంగా వుంది. ఎక్కడైనా కొంచంసేపు పడుకుందామని, శరీరానికి 

విశాంతి ఇద్దామవి అనుకున్నాడు, 

ధనపింగ్ ఒక దుకాణందగ్గర కూర్చునివున్నవ్య క్రిని ధర్యన తిం విలానం 
అడిగాడు. ధర్భస తం దగ్గరలోనే వుంది. ఈ ధర్మసతం అతని కొండ, పాంతపు 

ధర్మసత్రంమాదిరిగాలేదు. అక్కడయితే వచ్చినవాళ్లు ఒకవైపు కొంతస్టలాన్ని 

శుభంచేసుకుని పడుకోవటానికి వీలుగా వుండేది. అక్కడ ఒకవైపు కంచరగాడి 

దలు, గాడిదలు, ఎద్దులు కట్టి వేయదిడివుండేవి. జనంకూడా విశాంతి తీసుకుంటూ 

వుండేవాళ్ల. ఈ ధర్మన్యత్రం ఎర్రరాళ్ళతో కట్టదిడిన విశాలమైన పెద్దభవనం. ముఖి 

ద్వారం కప్పుమీదకు దృష్టిని మరలి స్తే తలనుంచి టోపీజారి (క్రింద పడిందన్న 
మాటే. ముఖద్వారందగ్గర ఒక గట్టుమీద జంపభాణా పరుచుకుని రిజిస్టరు, క్ీలి౦= 

పిరాదుడ్డి పక్కన పెట్టుకువి, ఒక గుమానా కూర్చువివున్నాడు. 

“ఏయ్, ఎక్కడికి దూసుకుపోతున్నావ్ ?' అని గుమాస్తా ధనపింగ్వి ఆడ్డ 

గించాడు. 
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“పక్క_వూరువాడిని, కాసేపు పడుకుంటాను.” 

“ఎక్కడనుంచి వస్తున్నావు ఇ" 

“సోోషియార్ పుర్, పంజాబునుంచి.' 

గుమాస్తా ధనవింగ్ ను తలనుంచి కాళ్ళవరకు పరీక్షగా చూశాడు. వ్యాకుల 
తతో నిండిన ఆతని ముథాన్నిచూసి పపిగట్టాడు_*వంటరిగా వున్నావా?!" అనడి 
గాడు. 

“అవును.” 

“సామానుగాని, ఏవైనా మూటలు... పక్క దిట్టలుగా ని, పె'టైలుగాని 

వున్నాయా ?” 

“ఎమీ లేవు." 

గుమాస్తా ఆలోచించి_"లేదు, చోటు కాళీగాలేదు, బయటకు వెళ్ళు' అన్నాడు. 

ధనసింగ్ విశాలమైన ఆ రగ్యస్యతం ముంగిలిని, వసారాలో థాళీచోటును, 
చూస్తూ నిలదిడ్డాడు. ఒకవైపు కుళాయినుంచి నీటిధారపడుకూంది. అక్కడ ఒక 

వ్యక్తి “హరి' నామం జపిస్తూ స్నానం చేస్తున్నాడు. కౌని గుమాస్తా తిరస్క 

రిణచడంవలన ధనసింగ్కు తిరిగి వెళ్ళిపోక తప్పలేదు. 

ధనసింగ్ బజారువై పు బయ లుదేరాడు, ఒక రొైల (తందూరు దుకాణం 

నుంచివచ్చే రొవైల రుచికర మైనవానన ఆతన్ని ఆకర్షించిం:. తినవానికి లోపలికి 

వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. చాలా సేపటివరకూ కొట్టులోనే గడిపాడు. తర్వాత లేచి దిజా 

రులలోని గుంపులతోకలసి తిరగటం మొదలెట్టాడు. భోజనం చేసినతర్వాత శరీరం 

ఎక్కువ బరు వెక్కినట్లు ఆనిపించింది. 'ఘంటాఘర్” దగ్గరకు చేరాడు. ఆక్కడ 

దుకాణాలు మూసివున్నాయి. ఒక దుకౌణందగ్గర నిలబడి కొంతమంది మాట్లాడు 

కుంటున్నారు. వాళ్ళకి పక్కగావున్న ఇంకొకదుకాణం అరుగుకి అనుకువి కూర్చు 

న్నాడు. వాళ్ళమాటలు వినడం మొదలెట్టాడు, 

వాళ్లు అతనిభాషలో మాట్లాడుకోవటంలేదు. వాళ్లు మాట్లాడుతున్నభాష 
'వేరుగావుంది. కాని కాంగడా, పరాన్కోట, ధర్మశాలలలో (ప్రతిచోట అనేక్మపదే 

శాలనుంచి వచ్చిన (పయాణీకులతో వ్యవహరించివుండట౦వల్ల అతను వారిమాటి 
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లను చాలామటుకు ఆరం చేసుకుంటున్నాడు. రై లుబిండిలో విన్నమాటలే ఇక్కడ 

కూడా పనబ కుత్ర యల కులందర్నీ పట్టుకోవడం, జపాన్ గెలుపు, నాయ 

కులను ఖె దుచేయడానికి వ్యతి కే కేకింగా పట్నంలో జరుగుతున్న సమ్మె, ఇలాటి 

విషయాలు నాయకులను ఎక్కడకు తీసుకెళ్ళారో ఏమీ తెలియటంలేదు, గాంధీ 

గారిని వివళా9కు తీసుకెళ్ళారని ఒ'రంటారు, మరొకరు న్మెహూగారిని ఆ(ఫికా 

తీసుకు వెళ్ళారని అంటున్నారు. కాం _గెను యుద్దం చేయడానికి ఆదేశించిందని, 

ఆయుధాలు ళేకుండా ఎలా పోటాడకాము అని ఇకక టున్నారు. జపాను వాళ్ళే 

ఈ నా కొడుకుల అంతు తేలుస్తారు. నువ్వు మూ మొసూవ్వ ౨4, ఏం జరుగుతుందో । 

అని ఇంకొకిళ్లు వ్యతి శేకించారు. 

అర్హ కల్లో లంగా వ్లుంవ. పోలీసులూ, సె నమూ ఊరేగింపును ఆప్తతు౦ది. 

కాం, గెసు ఉశరేగంపు తప క జరుషతామంభు;డ్, ఢిగినాయకులనిగూడా ఖైదు 

'నసింగ్ ఇదంతా వింటున్నాడు, రాతికి ఎక్కడ 

7) కే"లు వినిపించాయి. మూడుకంగుం జండానుపు చ్చుకుని ఒక గుంపు 

ఘంటాఘజ్ వెపు నడళ₹వసో౨ఏ3. పోలీసుల వెంటే వ. చుట్టుముట్టారు. 

హోలీసాఫీవము ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. గుంపునీ ద లారీ”"బ్వలు పడటం మొవలు పెట్టాయి. 

ద్శిపజలు పారిపోయారు. కాని కొంతమంది లారీచెద్బిలను లక్ష్య పెట్టక 

స్తూనేవున్నారు...'విష్లవం పర్టిల్లా: | నాయకులను వడిలిపెట్టాలి | ఇంగీషు 
par. a టె ధా 

పభుత్వం నకించాలి ;' 

పజ కేకలు ఆపక గా లారీదెబ్బలను సహిస్తున న్నారు. కాని చుట్టుపక _ల 

వున్న (ప్రజలు, చేకిలో ఆయురాలుకేని . పజలు, వాళ్లు pa లు తినడంచూసి మెదల 

కుండా వుండళకపోయారు. పోలీసులమీద రాళ్ళవినరడం మొదలుపెట్టారు. ధన 

సింగ్ కుకూడా ఉత్సాహం పుట్టింది. పోలీసులు అనేకమాటు అత్యాచారాలు చేసుం 
అ ధా లీ 

యీ oa 6 eh 

లొ 
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డగా ఆతను చూశాడు. పోలీనులు బీదవాళ్ళకు శ(తువులు అనుకునేవాడు. ముందుకు. 
వచ్చి ఏది దొరికితే అదితీపి, దెబ్బలు తినేవాళ్ళపట్ల సానుభూతిగా పోలీసులమీద. 

వినరసాగాడు. 

అప్పటివరకూ పోలీసుల చెండుదళాలు ఒకవైపు వూరికే విలబడివున్నాయి. 

ఆ దళాలవాళ్లుకూడా ఒక్కుమ్మడిన గుంపుమీవ విరుచుకుపడ్డారు. ఆదేనమయంలో 

తుపాకులు పేల్చేధ్వనులు వినిపించాయి. గుంపు లాఠీదెబ్బకు సమాధానం రాళ్ళతో 
ఇవ్వడానికి సిద్దంగా వుంది. లారీ కేవలం గాయపరు స్తుంది. కాసీ తుపాకీగుండు 

(పాణాలే తీసుకుంటుంది. 

గుంపు పారిపోయింది. ధనసింగ్ కూడా పారిపోయాడు. భయపడికాదు, 

యుద్ధంలో ముందుకు వెళ్ళడం, పారిపోయి ఆత్మరక్షణ చేసుకోవటం వేరువేరు 
విషయాలు. తుపాకులు తీసుకున్న వాళ్ల ని రాళ్ళతో ఎదుర్కొ నేటప్పుడు పారిపోవటం, 
దాక్కుని రాళ్లు వినరటం ఆతను పిరికీతనంగా భావించలేదు. ధనసింగ్ వాళ్ళని 

మళ్ళీ ఎదుర్కొ- నేందుకు ముందుకువచ్చాడు. కానీ భుజంమీద లాఠీదెబ్బ పడటంతో 

(క్రింద పడిపోయాడు. 

రనసింగ్ ను ఖై దుచేయటం జరిగింది. చాలామందిజనం ఖిదు అయారు. 

ధనపింగ్ నుకూడా వాళ్లతో దాటు నుంచోబెట్లారు. ఖై దుచేయబడినవాళ్లు_ “విప్హవం 

వరిలాలి! ఇంగీషు పభుత౭. నించాలి మానాయకులని వదిలిపెటు 1!” అని 
అణగ ౧౧) ఆ 5 ద 

కేకలు వేస్తున్నారు. ధనసింగ్ కూడా కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టాడు. 

నల్లరంగు వానులు వచ్చాయి. వాటికి కటకటాలున్నాయి. ఖైదు అయివ 

జనాన్ని బిస్పులలో ఎక్కించి జైలుకు చేర్చారు. ధనసింగ్ ఖై దులో దింధించ 

బడ్డాడు. కాని అతను భయపడటంలేదు. ఆతనితోపాటు ముష్రైఇద్దరు వ్యక్తులు 

ఇంకా వున్నారు. వాళ్ళు పోలీసులని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు. మనం ఏం మను 

షులం కౌదా? ఇక్కడ చాలా వేడిగావుంది. గాలిలేదు. మేము బయట గాలివీచే 

చోట వుంటాము, అన్నారు. 

సాయంకాలావికి ఆ నేకచోట్లమంచి ఖైదు చేయబడినవాళ్ళు ఇంకా అనేక 

మంది జనంవచ్చి చేరారు. వాళ్ళసంఖ్య డెబ్టైఅయిదుకన్నా ఎక్కువ వుంటుంది. 
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ఖై దుఅయినవారి రూపురేఖలు, చిరునామాలు (వాసుకోబడ్డాయి. వాళ్ళలో చాలా 
మంది తండ్రిపేరు, ఇంటి అడ్రసు ఆక్గితే అన్నిటికీ-“విప్ల వం వర్టిల్లాలి' అని 

ఒకే సమాదానం ఇచ్చారు. 

ఈ సమాధానం ధనసింగ్ కు ఎక్కువ వీలుని కలుగజేసింది. ఆతనాగూడా 

(పతి,పశ్నకు “విష్తవం-వర్టి ల్లాలి' ఆనే సమాధానం ఇచ్చాడు. సాయంకాలం 

అతన్ని, ఆతని తో టివాళ్ళని ఢిల్లీ జై లుకు చేర్చారు. 

ధనపింగ్ పోలీసులచేతుల్లోపడి జైలుకు వెళ్లాలన్న భయంతో సోమాను 

వదిలి పెట్టి (పాణాలకుతెగించి పారిపోయివచ్చాడు. ఆతనికి ఎక్కడా ఆశయం 

దొరకలేదు. చివరకు ఖై దుఅయి, జైలుకు వెళ్లాడు. కావి ఇప్పుడు ఖైదు, జైలు 

అంపే అతనిహృదయం భయంతో కంపించటంలేదు. ఆతను స్త్రీని లేపుకుపోయి 

నటువంటిగాని. హత్యచేసినటువంటిగాని అపరాధి కాదు. కాని వీరత్వము. త్యాగ 

ముల ఆవేశంతో రొమ్ము విరుచుకుని, దాస్యాన్ని, అత్యాచారాన్ని ఎడిరించి పోటాడే 
వ ము ణా 

"సె వికుడు. 
యూ 

ధనపింగ్ను ఎప్పుడయిళే వైజ్ నాధ్ జైలులో దింధించడం జరిగిందో, 

(పభుత్వం కాళ్ళూ-చేతులూ కట్రివేసి చీకటినూతిలో పడ వేసినట్లుగా అతనికి అని 

పించింది. ఢిల్లజై లులొ అతను గర్వంతో ఈల పైకిఎత్తి, _పభుత్వపు అధికార్లని 

అనాదరకర మైనదృష్టితో చూసేవాడు. ఈమాటు జైలులో దింధింపదిడటం ఆతనికి 

విజయం లభించినట్లు, (పభుత్వావికీ పరాజయం లభించినట్లు అనిపించింది. ధర్మ 

కాల జైలులో ఆతను గొలుసుతో కట్టి వేయదిడి దెబ్బిలుతిన్న కుక్కలాగా జైలు 

వార్తర్హ బెదిరింపులకు, దెబ్బలకు, తిట్ల కూ భయపడుతూవుండేవాడు. ఢిల్లీ జైలులో 

ఆతనికోటివారు జైలు ఆఫీసర్ల ని లక్ష్యపెట్రడంలేదు. పైగా వాళ్ళని తిడుతూవుండే 
వారు. జ్లైలు ఆఫీసర్లు ఈ వ్యక్తులని తిట్టడం, చీదరించుకోవడం చేయక, గౌర 
వంగా మాట్లాడుతూ వుండేవారు. 

ధనపింగ్కు, అతని తోటివాళ్ళకు ఖైదీల దుస్తులు__సగం చేతులున్న 
పొడుగాటి చొక్కాలు, పొట్టి పెజామాలు, తొడుకో_ పటానికి ఇచ్చారు. ఆ బటల 

C లబ = జ 
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మీద ఎ్మరనిదారంతో కుట్టారు. దుస్తులు ఒకటిగానే వున్నప్పటికి, నీతివథంనుంచి 
తప్పిన అపరాధులను (విప్లవ ఖై దీలుగానూ) రాజకీయవ్యవహారములకు నందిం 
ధించిన అసరాధులను (రాజకీయ ఖై దీలుగానూూ విభజించి వాళ్ళలోని భేదం వాళ్ళు 

ధరించిన దు స్తులవలన స్పష్టంగా తెలిపిపోయేలా చేశారు, రాజకీయఖై దీల ముఖాలు, 

మాట్లాడే తీరు, (ప్రవ ర్హనలో నిర్భయం వుంది. నై తిక ఖైదీల (పతి కదలికలోనూ 

పిగు, దె న్యత వున్నాయి. 

ఎ వ్యక్తులై తే ఒకసారి జై లుశిక్షపొంది రెండవసారి తప్పుచేసి జైలుకు 
వస్తారో వాళ్ళని “అలవాటుపడిన' వాళ్ళు (హేబిట్యుయల్) ఆని పిలుస్తారు. ఈ 

వ్యక్తులు బాగా ఆరితేరిన దుర్మార్గులుగా భావించదిడుకారు. వీళ్ళని ఇతర “మామూలు 

(కేజుఆల్) ఖై దీలనుంచి, ఎవరినై తే బాగుచేయగలమన్న ఆశ వుంటుందో, 

వారిని విడీగా వుంచడం జరుగుతుంది. “అలవాటుపడిని ఖైదీల దిట్టలమీద నల్ల వివి 

గాని, నీలపురంగువి గాని గీతలుంటాయి. ఆ వ్యక్తులను మాసి ధనసింగ్ అనుకునే 
వాడు. ఒకవేళ తను ముందొకసారి జైలుశిక్ష పొందినవిషయం ఇక్క_డివాళ్ళకు 
తెలిపిపోతే తనుగూడా “అలవాటుపరిన' భై దీగా ఎన్నబడుతాడు. ధనసింగ్ తవ 

ఆ రహస్యాన్ని ఎవరికీ తెలియపకచలేదు. 

ధనసింగ్ జైలులో రెండవవర్గంవారై న రాజకీయఖై దీలలానే వుండేవాడు, 
పుట్టుక, (పాంతము, భాష, వేరైనా అభి పాయాలు కిలవటంతో ఆతను ఇతర 

రాజకీయఖై దీలతో కలిపిపోయాడు. కొద్దిరోజులలోనే అతను వారి ఆత్మీయతను 
పొందటం మొదలుపెట్టాడు. జైలు అధికారులను ఎదురుకునేందుకు ముందుకు 

వచ్చేవాడు. అతనితోటివాళ్ళు అతన్ని నమ్మి గౌరవించటం మొదలుపెట్టారు. ఢిల్లీ 

జైలులో ఆతనికి పిండి విసురుతూ, తాళ్లు పేనుతూ, కొండ్యప్రాంతపు జీవికంలా 

రొజులు గడపటం దుర్భరంగా వుండేది. రాజకీయభై దీలు జైలు ఆఫీసర్ల (పయ 

త్నాన్ని, బెదిరింపున్ని, వినికూడా జై లుపనులలో కష్టపడటానికి నిరాకరించేవాళ్లు. 
ఆలావున్నప్పటికీకూ డా వాళ్ళకు కాలం గడపటం భారంగా వుండేది. 

రాజకీయఖై దీల బుద్ది, ప్రయత్నం, జైలు అధికారులకళ్లు కప్పించి దియట 
నుంచి వారాష్మతికలు, బీడీలు, పొగాకు, పంచదార, ఇతరవ స్తువులు తెప్పించుకోవ 

డంలో నిమగ్నమై వుండేవి. కొందరు దొంగతనంగా పేక తెప్పించుకుని ఆడు 
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కుంటూ వుండేవాళ్లు. కొందరు కట్టుకథలు చెప్పుకుని హస్కు కొట్టడంలోనూ, 
బిట్టలు వుతుకో_వటంలోనూ కాలం గడుపుతూవుండేవాళ్లు. కొందరు వ్యక్తులు 

పుస్తకాలు చదువుతూ వుండేవాళ్ళు. జైలు అధికారి సుమారు-= నూటముప్పాతిక 

మంది రాజకీ యై దీలు ఓకే ఆదర్శంతో మసలడంతో కొంచం భయపడుతూ 

వుండేవాడు. చిక్కుల్లో పడకుండా వుండదింకోనం సామాన్యంగా వాళ్ళమాటలు 

ఆంగీకరించేవాడు, జై లచట్టాన్ని వాళ్లు దిక్కరి స్తున్నప్పటికీ నిర్ణ క్ష్యం చేసేవాడు. 

ఆ పరిస్టితి చూసి ధనసింగ్కు నంతోషం, విజయం, పొందిన అనుభూతి కలిగేది. 

దీన్ని ఆతను ధర్మశాలజై లులో అనుభవించిన దుర్గ తికి (వతీకార ౦గా భావించే 

వాడు, జైలు ఆఫీసరు, రాజకీయఖై దీలలో ఏ కొంచం అభ్మిప్రాయభేవం పొడ 
సూపినా తను మంచితనాన్ని మరచిపోయి వారిని ఆదమాయించి కఠినంగా (పవ 

_ర్థించడానికి పిద్దమయేవాకు, ఒకళ్ళకు బేడీలు వేపి, ఇంకొకళ్ళకి ఏకాంతవాన శిక్ష, 
విధించడం మొదలుపెమేవాడ:. రాజకీయభఖై దీలలో పరస్పర మత భేదాలకు, పోట్లా 
టలకు ఏమీ తక్కువలేదు. సామూహికంగా వాళ్లు ఆఫీసర్లతో పోట్లాడుతూ వుండే 

వాళ్లు. పరస్పరం వాళ్లుగూడా రాజనీతినిగురించి, కాం్మచైను పనులనుగురించి 

చర్చించుకుంటూ వుం దేవాళ్లు, నశ చర్చలు అప్పుడప్పుడూ కొట్టుకోవడం, దెబ్బ 

లాడుకోవడంవర తూ వెళ్తూవుండేవిం ధనసింగ్ ఈ చర్చలలోతును తెలుసుకోలేక 

పోయేవాడు. అందుచేత మౌనంగా వుండిపోయేవాడు. 

ధనపింగ్ జైలులో తన బాధలనుంచి విముక్తి పొందాడు. రాజకీయ 

ఖైదీల సాంగత్యమువలన ఆతను విర క్తికి దూరమయాడు. ఎంతో వేర్చుకునేం 
దుకు సమయంవున్నా, ఎప్పుడైనా ఏకాంతం దొరికితేసరి,. ఆరునెలలతర్వాత 

జైలునుంచి విడుదలయి తను ఏంచేస్తాడు * సోమాగతి ఏమయివుంటు౨ది ? ఆమెను 

ఆలా అసహాయస్టితలో వవలిపెట్టివచ్చి తను జరిగినవ మరచిపోగలడా? అనే విప 
యాలు ఆలోచించడం మొదలు పె'పే వాడు. 

జైలు నాలుగుగోడలగుండా వార్తలు లోపలికి వస్తూవున్నాయి. ధనసింగ్ 

(ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వాటంతట ఆవే లభిస్తూవుండేవి. ఇంగ్లీ మవాళ్ళు చిర్మాలో 

ఓడిపోయారవి, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అజాద్-హింద్-పేనను తీసుకుని 
భారత దేళానికి స్వాతం త్రరం చేకూ ర్చేందుకు వస్తున్నారని తెలుస్తూవుండేడి. నెల= 
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'రెండునెలలమాట. యూ. పీ.లో, వీహార్లో, దక్షిణ భారతదేశంలో ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు జరుగుతున్నాయి. రైళ్లు పడగొడుతున్నారు. 
పోలరీసుఠరాణాలు తగలజెడుతున్నారు. అన్నివైపులా హించూదేశం తమ (పభుత్వాన్ని 

ప్టిరపరచుకుంటోంది అనీ వార్తలు వస్తూవున్నాయి. 

ధనసింగ్ మనసు విలవిలా తన్నుకునేది. ఇటువంటినమయంలో అతను 

కాంగడాజిల్లాలో వున్నట్లయితే వైజ్నాధ్లోని పోలీసుఠాణాని కాల్చి నాశనంచేపి 
ఆ దుర్మార్గుడైన పోలీసుకాజా అధికారిమీద (ప్రతీకారం తీర్చుకునేవాడు. అతని 
హృదయంతోబాటు చాలామంది ఇతరమితులహృదయాలు ఉత్సాహంతో ఎగిరి 
గంతులు వేస్తున్నాయి, ఎందుకం ణే వాళ్ళకి జైలుశిక్ష పూర్తిగా అనుభవించాల్సిన 
అవసరం వుండదు. ఏదో ఒకరోజున ఢిల్లీ (ప్రజానీకంవచ్చి జైలు ముఖద్వారాన్ని 

విరగగొట్టి వాళ్ళని నైతం౦ంతులుగా చేస్తారు. తను తిన్నగా కాంగడావైపు వెళ్ళి 

పోతాననే సుఖమయమైన ఊహాగానంలో ధనసింగ్ మైమరచిపోయేవాడు. 

ఇంగ్లీమభాష వచ్చినవాళ్ళకి ఎక్కువగా గౌరవం జరుగుతూవుండేది. అప్పు 

డప్పుడూ ఢిల్లీకి చుట్టుపక్కల (గ్రామాల్లోవున్న జాట్ జాతివాళ్లు ఇంగ్లీషు అర్హం 

చేసుకో లేక, తమతోటివాళ్ళను, కార్యకర్తలను, ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుతున్నారని 
తిరస్కరించడం మొదలు పెక్రువాళ్ళు, రోధక్కు చెందన భూరేసింగ్ పాత నాయ 
కుడు. [గామీణపజిలలో అకనికి మంచి పలుకుబడి వుంవఐ. అతను ఖంజీరా 

(మోగించి హరియానాభాషలో ఇంగ్లీ షువాళ్ళని నిరసిస్తూ విదోహకర మైన పాటలు 
పాడేవాడు. (ప్రజలు ఆనందంతో వూగిసలాడిపోయేవారు. పెద్ద నాయకునిసభకన్నా. 
ఎక్కువగా (పజలగుంపు (పోగయేది. ఎస్పుడై నా ఇంగ్లీషులో చర్చలు జరిగితే, 

బాధపడి_“ఇడేమిటి, గజి-బిజి చేస్తున్నారు? సూటిగా మీ భాషలో మాట్లాడుకోండి, 

మాకుగూడా అర్హమవుతుంది. మన మాతృభాష మీకు ఏ విషయంలో అడ్డు అనిపిం 

చింది? మనవాశ్ళే మనభాషని కొ త్తభాషగానూ, పరాయిభాషగానూ అనుకుంటూ 

వుంటే ఇక ఇఃగ్రీషు నాకొడుకులు ఏమనుకుంటారు?!" అని తపడు భూరే 

సింగ్, 

ధనపింగ్ కూడా ఇంగ్లీషు అర్థం చేసుకోలెడు. ఆతనికి భూరేసీంగ్ బోధన 

బాగా నచ్చేది. అతనుగూడా హిందూస్తానీలో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడేవాడు, కాని 
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పాందూస్థానీలో వాదించడం జరిగినాకూడా ఎక్కువగా ఆర్థం చేసుకోలేకపోయే 
వాడు. అందరికన్నా ఎక్కువగా వాదావికి దిగేవాళ్లు కమ్యూనిస్టు మిత్రులు. 

అభిలాషాపరులై వువ్విళ్ళూరే తోటివాళ్ళకన్నా ధనసింగ్కు స్వరాజ్యం 
ఆవసరం కొంచం ఎక్కువగా కనుపించేవు ఆతను ఆ ఆకమీద జీవిస్తున్నాడు. 

ఇంగ్లీ షురాజ్యం అంతే అతని అభిపాయం = తనని జఉవితాంతం బైరాగి నాగా 

ఇంటినుంచి పారిపోయే బయటకు తోయడం, సోమానుంచి విడిపోనడం, 

పట్టుకోబిడబం అంటే ఆతని ఆధి పాయం జీవితాంతంవరకు జల్ పడు-డ ఎం. 

ఇంగ్నీషువాళ్ళ పరాజయ గురించి విశటంకోసం అతని ఆతురత వెల్తీగా తయా 
రయింది. అతను వార్తలకోసం గలగిల్లాడిపోయెవాడు. రాజనైె తిక ఖై దీల ఆవరణ 

దాటి బయటకు వెళ్ళి వచ్చేటటువంటి ఖై దీలను వార్తలు అడిగేవాడు. ఉరూ చార్తా 

పతిక తెప్పించుకోవడానికి ఎంతకయునా తెగించేవాడు. 

జె లు నియమం్నపకారం “సి క్లాసు భైదీలకు వార్తావ్యతిక ఇచ్చేనారు 
కాదు. కోని రాజకీయభై దీల ఆవణకోకి నొ ర్రాన్మతికలు చేరుతూ చే వండేవి. 

రాధే చౌధరికి వారాప తిక చదవాలనే భిలాష ఎక్కువ, _సభుత్వం “మయునా 
చేయనీ, షృత్రికలను మూపివేయలేదు అనే విషయం జైలు ఆధికార్లకు తోటి ఖైదీ 
లకు నిరూపించ (పయక్వ్నించేవా డాయన. ఆయన ఇల్లు ఢిల్లీలోనే పుర జైలు 

వార్తర్లతో చాటుమాటువ్యవహారం చేపేనాడు. వార్డర్లకు ఒక రూపాయమీద నాలు 
గణాలు కమిషను ఇచ్చి జైలులోకి దొంగతనంగా డబ్బు కెప్పిందుకు స వాడు. 

డబ్బు, అధికార ౦వల్ల ఏది కావాలనుకుంటే ఆది జై_లులోకీ తెప్పించుకు నేవాడు. 

ఇరవై , పాతికరూపాయల శెలజీక పొందే జెలువార్డర్హకు నెలకు ముప్ఫై-నలభై 

రూపాయలు లంఒనుచ్చే ఖెదీ, వాళ్ళకు యజమానితో సమానం. వా రాప్యతికలలో 

జైలులో జరిగే అత్యాచారాల వార్తలు _పచురింపఎడుతున్నాయి. ఇందుచేత ఇఫీఫర్లు 

జైలులోకి వార్తాపత్రికలు రాకుండా కొట్టుడిట్టం చేశారు. ఎంతోకాలం రాధే చౌధరికి, 
అణా వార్రాష్మత్రికను జెలులోకి శతెప్పించుకోవటానికి రెండురూపాయలు ఇవ్వాల్సి 

వచ్చింది. కాని ఆయన తన మ్యాదని కాపాడుకేవటంకోసం ఆందుకు గాడా 

సంకోచించలేదు. 

కొందరు కమ్యూనిస్టులు జైలులో కొద్దినెలల క్రిత మే ఖై దీలు ఆమయారు. ఈ 
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వ్యక్తులు తమ పరస్పరవ్యవహారాలు రహన్యంగా వుంచారు. కమ్యూవిస్తులు వారా 

పత్రికలు, పు స్తకాలు లేకుండా వుండలేరు. రారే చౌధరిగారి పత్రికలు రాలేక పోయినా 

కూడా కమ్యూనిస్టుల వారాప్యత్రికలు వస్తూండేవి. ఏదోవిధంగా ఈవార్త జైలు 

కార్యాలయ అధికారులవద్దకు చేరింది. రాజకీయఖై దీలకు నందింధించిన ఆవరణలో 
పనిచేసే పోలీసు అధికారివి బదిలీచేయటం జరిగింది. జై ల్లో అందరికన్నా విర 

యుడూ, నిజాయశీసరుడు అయిన హెడ్ కానిసేబులు నిహాల్ సింగ్ను ఆస్థానంలో 

డ్యూటీమీద వేయడం జరిగింది. 

సాయంకాలం అవుతోంది. జైలు కార్జానాలలో పని ముగియటావికి గంట 

మోగింది. ఆసమయంలో జై లుకార్డానాలలో, తమ సక్ప్రవ ర్తనవల్ల తక్కు_వశిక్ష 

పొందిన ఖె దీలు, పనిలోకి జైలునుంచి దియటకు వెళ్ళే ఖై దీలు, వాళ్ళవాళ్ళ ఆవర 

ణలలోకి తిరిగి వస్తున్నారు. వీరిద్వారా బయటివా ర్తలు కొరుకుకూవుండేవి. రారే 

చౌధరిగారి వార్లావుతిక రెండురోజులుగా రావటంలేదు. ధనసింగ్ విసుగుచెంది ఈ 

ఇ దీలకోనం నిరీక్షిస్తూ గుమ్మానికి ఎదురుగా పచార్లు చేసున్నాడు. గుమ్మంలో 
ఆ ఎకి క్రీ య అవశ శ్రి 

నుంచి రోడ్డువైపు తదేకంగా చూస్తున్నాడు. 

కమ్యూనిస్టు రాజకీయలై దీ ఆయిన దివాన్చంద్ ధనపింగ్ దగ్గరకువచ్చి 
“మహాశయా, ఇవ్వాళనుంచి తమాషా జరుగుతుంది” అన్నాడు, 

“ఏమిటి?” ధనపింగ్ అడిగాడు. 

"రెండురోజులనుంచి చౌధరిగారి వార్తాష్మతిక రావటం లేదుకదా. ఇవ్వాళ 

మా పృతికనిగూడా తప్పకుండా పట్టుకుంటారు. ఒకవేళ మాప్మతిక పట్టుదిడితే 
తర్వాత జైలులోకి ప్యతిక రానేకాదు. జైలువార్తలు బయటకు వెళ్ళడం, బయటి 
వార్తలు లోపలికి రావడం ఆగిపోతుంది" దివాన్ విచారంగా అన్నాడు. 

“ఎట్లా 1” అనుమానంగా ధనపింగ్ ఆడిగాడు. 

దివాన్ చంద్ ధనపింగ్వి చాటుగా తీసుకువెళ్ళి తెలియచెప్పాడు.. “నేను 

విన్నడేమం టే, ఈ హెడ్ కానిప్రేబులు, నిహాల్ సింగ్ రోడ్లు వూడ్చే పాకీవాళ్ళ 

డబ్బాలనిగూడా వెతుకుతాడట. ఇతను మూడవనంబరుశాఖలో రోడ్లువూడ్చే పాకీ 
వాడి డబ్బాలో నుంచి వీడీకట్రని పెకి లాగాడు. ఇందుకే ఇతన్ని ఇక్కడికి పంపడం 
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జరిగింది. ఎవరితోనూ చెప్పవద్దు, మన వా ర్రాప్యతిక కుందన్ మేహతర్ తెస్తాడు. 
ఒకవేళ అతన్ని పట్టుకుంటే తర్వాత ఎనభై ఏడుగురి శై దీలగురించి ఒక్క 
కాగితం ముక్కకూడా రాలేదు. మన మనిషి పట్టుదిడకుం డా వుండాలి 1" 

“ఆయికే ఏం చేద్దాం ?' ధనపింగ్ అడిగాడు. 

దీవాన్చంద్ చేతితో పౌంజ్ఞ చేస్తూ ధనసింగ్కు ఏదో తెలియదిరిచాడు. ఓఒక్ర 

వైపు నందిరుధరించి నిలబడినతనివై పుగూడా సౌంజ్లకో చూపించాడు. 

కార్జానాలలోనూ, ఇతర చోట్లా పనిచేసే ఖై దీలిగుంపులు (దళాలు శాఖల 

లోకి తిరిగివ స్తున్నాయి. హెడ్ రావిస్టేబులు నిహాల్పింగ్ ఇద్దరు నంబర్లు ధరించిన 
సిపాయిల సహాయంతో ఒక్కొక్క_వై దీ పక్కభాగాలు, నడుంబెల్టా నాలుగువైపులా 
తడిమి చూస్తున్నాడు. కొందరిచేత పైజామాలు, లంగోటిణ వూడదీయించి 

వెతుకుతున్నాడు. రోజూ వెతకాలనే వియమం వున్నప్పటికీ ఇ దీలదగ్గర ఏదో 
ఒక ఆపద కల్గించేవస్తువు బయటపడుతూ పుంటుంది. ఒక ఖై దీదగ్గర పదును 

చేయబడిన ఆకులాంటే ఆయుధమో, దేబులు క త్రిరించేందుకు ద్రెడు, ఇంకొకని 

దగ్గర పొగాకు వుంటాయి. ఈ వ స్తువులనన్నింటిని హెడ్ కానిస్తేబులు ఒక 

నంబరుధరించిన సిపాయికీ అప్పగిస్తూ పోతున్నాడు. 

రోడ్తు వూ ద్చేవాళ్ళదళం వెతకటంకేనసం విరీకీస్తూ నుంచునివున్నారు. ఈ 

దళంలో నుంచునివున్న మొవటిమనిషి కుందన్ మెహతర్ ముందుకు వచ్చాడు 

ఇంతలో ఆ ఆవరణలో చాలా భయంకరమైన కేక వినిపించింది___"చంపేస్తు 

న్నాడు | చంపేస్తున్నాడు £' ఆ తర్వాత సన్నగా సీరనంగావుండే దీవాన్ చంద్ 

భయంతో కాళ్ళకి బుద్ది చెప్పినట్లుగా పారిపోవటం కనిపించింది. ఒక పోలీసునుంచి 
చిన్నకర లాక్కుని ధనసింగ్ తిట్లు తిడుతూ ఆతన్ని వెందిడిస్తున్నాడు. ధనపింగ్ 

వెనక ఒక పోలీసు పరుగెత్తారు. రెండోవైపునుంచి దీవాన్చంద్ను కాపాడ 

టానికి వాజిద్ విగ్గరగా అరుస్తూ మధ్యలోకి వచ్చాడు. బిగ్గరగా అరుస్తూ, అతన్ని 
కేకలేస్తూ బెదిరించసాగాడు. 

“ఏమిటి ? ఏమిటి ?' అంటూ ఇతర రాజకీయఫఖై దీలుగూడా వచ్చారు. 

హెడ్ కానిస్టేబులు విహాల్సింగ్ ద్వారందగ్గర తవిఖీచేపేపని వదిలిపెట్టి 
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ఈల ఊదుతూ, అక్కడికి పరుగెత్తుకువచ్చాడు. రాజకీయఖై దీలసట్ల కఠినంగా 

వుండమనీ, వాళ్ళతప్పు ఎ త్రీచూ పేందుకోసం (పయత్నించమనీ జైలరు ఆతన్ని 

హెచ్చరించాడు. రౌడీమూకగానూ, దుర్మార్గుణగానూ, బుజువుపరచాలి. హెడ్ 
కానిప్రేబులుగారి ఈలవిని అన్నివైపుల ఈలలు వినిపించాయి. జై లుద్వారందగ్గర 

వేలాడదీసివున్న గంట టంగ్ ! టంగ్ ! మని (మోగింది. 

“పిచ్చి; పిచ్చి । పిచ్చెక్కి పోయింది 1" అన్నగోల వ్యాపించింది. 

ఖైదీలు తమ కొట్లల్లోకివెళ్ళి దాక్కోవబానికి పరుగెత్తడం మొదలు 

వెట్టారు. రోడ్లు వూడ్చేవాళ్ళ దళంకూడా తమతమ తట్టలు, డబ్బాలు తీసుకుని 

లోపలికి వచ్చేసింది. అయిదారు విముషాలలో జైలులోవున్న రెండున్నర వేలమంది 

ఖై దీలు తాళాలువేపి వింది ౦పబడ్తారు. 

రాజకీయఖై దీల కొట్లో కల్లోలం వ్యాపించింది. “ఒకవేళ నా కొడుకులు, 

కమ్యూనిస్టు వాళ్ళు ధనపింగ్కి శిక్ష పదేలాచే స్తే వాళ్ళ జంతు చూన్తాం' అని రాధే 

చౌధరి, ఆయనతోటి వాళ్లు అన్నారు. 

“ఆ వెధవలకి బుద్ధివచ్చేట్లుగా చేయాలి" అన్నారు అనేకమంది. 

“వీళ్ళని మనతో కలవనివ్వకుండా విడీగా వుంచాలి |' 

సూపరిం అండంటు, జై లరు, మిగతా ఆఫీసర్లు, శాంతిని నెలకొల్పటం 

కోనం, తుపాకులు తీసుకుని, పోలీసులతోపాటు రాజకీయిఖై దీల కొట్టుదగ్గరకు 
వచ్చారు. ధనసింగ్, దీవాన్ చంద్, వాజిద్ లను విచారణ చేయడంకోసం అధికారి 

ఎదుటకు పిలిపించారు. ధనపింగ్, వాజిద్. దీవాన్ చంచ్లకు బేడీణు తగిలించారు. 

ఆ గొడవలో ధనసింగ్కు రెండు మూడుచోట్ల డెబ్బలుకూడా తగిలాయి. 

ఇది కమ్యూవిస్తు.కాంగైసు ఖై దీల కొట్లాట అని జై లరు అధికారికి తెలియ 

జెప్పాడు. ఆధికారి ఓదార్పు స్వరంళో ధనసింగ్ వై పు చేతితోచూపించి “ఈ దుక్మా 
రుడు నిన్ను కొట్టాడా?" అని దీవాన్చంద్ని అడిగాడు. దీవాన్చంద్ సమా 

ధానంగా “లేదు, నన్నెవరూ కొటలేదు” అన్నాడు. 
అ 

అదికారి పెదిమలు బిగించి దీవాన్ చంద్ వై పు కోపంగా చూళాడు. “విన్ను 

ఇతను కొట్టాడా ఇ" అని ధనపింగ్ ని ఆడిగాడు. 
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అపిసైంటు జై లరు ముందుకువచ్చి, ధనసింగ్ దీవాన్ చంద్ ను కొడుతుంటే 
చూశానని అన్నాడు. పోలీసు చెప్పటం ఆపినమీదట, ధనసింగ్ పోలీసుదగ్గర నుంచి 

కర లాక్కున్నాడు. పోలీసును కొట్టాడు, దీవాన్ చందట్ ని తరుముకుంటూ వెళ్లాడు. 

వాజిద్ నుకూడా కొట్టాడు. పోలీసు కిరపాల్ను వారించినముదట అతన్ని గూడా 

కొట్టాడు. ఎంతోమంది ఇతర కాంగెసు ఖై దీలుగూడా పోలీసులను కొజ్టడావికి 

పరుగెత్తుకువచ్చారు. పోట్లాటలో ఎవరెవరో గుుర్దించటం కష్టమయింది. 

అధికారి ఈ గొడవంతా విన్నాడు, కాని దీవాన్చంచ్ నుగావి ధనసింగ్ను 

గాని ఏమీ (పక్నించలేదు, “వీళ్ళు చాలా ఆరి రినవాళ్ళు. వాళ్ళలో వాళ్లు ఒడందిడిక 

చేసుకున్నారు" అని అధికారి జై లరుతో ఇంగ్లీషులో చెప్పాడు, 

“ఆయ్యా, ఇప్పుడయితే వీళ్ళు ఒడంబడిక చేసుకుంటున్నారు కానీ గదు 

లన్నీ మూపినత ర్వాత రా తిపూట కొట్లాడుకోవచ్చు. అయ్యగారి అనుమతిఇ స్తే 

వీళముగ్గురివి విడివిడిగా గదులలోకి పంపవచ్చు" అవి అపిఫైంటుజై లరు తన అభి 
ప్రాయాన్ని చెప్పాడు. 

దీవాన్ చండ్ తీరన్క రించాడు. “అయ్యగారూ, పీరు రాజకీయలై దీలకు 

చెడుపేరు ఆపాదించడానికి అనవసరంగా ఆల్లరులు చేస్తామన్న కళంకం ఆపాడిస్తు 

న్నారు, మేము కసరత్తు చేయడంకోసం కబిడ్తీ ఆడుతున్నాం. పోలీసులు మమ్మల్ని 
కరలతో కొట్టడం మొదలు పెట్టాను, ఇదంతా ఈ హెడ్ కానిసైబులు చేపిన దుర్మా 

రమ. జై లరు ఇకెన్ని మమ్మల్ని బాధ పెట్టడంకోసం ఇక్కొదికి పంపించాడు. ఈ 

కానిసైబులు ఈ ఆవకణలోకి వ వ్వనప్పుడల్లా బద జక ఉప దపం తల త్తుకూనే 

వండ. తప్పుడు నేరాకోపణచేసి మాకు అమర్యాదచేయదం జబుగుతోంది, యోగ్యు 

లైన మీరే ఏదో ఒకటి నిశ్చయం చేయాలి. లేకపోతే. మేము పట్టణంలోవున్న 

ఆధికారులతో ఫిర్యాదు చేస్తాం.” 

అధికారి కోపాన్ని (పకటించడంకోనం ఏ సమాదానమూ ఇన్వకుండా తిరిగి 

వెళ్ళిపోయాడు. కొన్ని అడుగులువేసి ఆగి, “వీళ్ళని కలిపివుండనిచ్చి వాళ్ళల్లో 

వాళ్ళవి కొట్టకోవీ, పోట్లాడుకోనీ. ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే బైట న్యాయస్థానా 

వికి ఈ కొట్లాట విషయం ఫిర్యాదుచేసి వీళ్ళకి శిక్ష వేయించటమే సరై నపని' ఆని 

జై లరుతో చెప్పాడు. 
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జైలు ఆవరణలో ఆలా గోలచేసికూడా రాజకీయఖై దీలు ఏమాత్రమూ + 

పొందకుండావుం పే జై_లు ప్రతిష్ట పూర్తిగా అంతరించిపోతుంది. అందుచేత అధి 

కారి దీవాన్ చంద్, ధనపింగ్, వాజిద్లను ఓ రెండురోజులు ఒంటరిగదులలో 

బంధించే శిక్ష చేశాడు. 

రాజకీయభై దీలకొటులో మరోవిధమైన ఆందోళన బయలుదేరింది. “వాళ్ళలో 

ఏవిధమైన కొట్లాట జరుగలేదని దీవాన్ చంద్, ధనసిఎగ్ న్పష్టంగా చెపుతూవుం'ే 
వాళ్ళకి ఎలాటిశిక్ష చేయబడుతోంది ? జై లువాళ్లు ఈవిధంగా మనల్ని అవమానం 

చేస్తే మనం అందరం నిరాహారదీక్ష చేద్దాం" అని కమ్యూనిస్టు అయిన జై రామ్, 

సోషలిస్టు అయిన ఆర్డునలాల్ అన్నారు. 

ఈ విషయమై రాజకీయఖై దీలసభ్ర ఏర్పాటయింది. రాజకీయఖై దీలిలో 

అందరికన్నా ఎక్కువమర్యాద సోమనార్ గారికి జరిగేది. పట్టణంలో గూడా వారికి 

గొరవం వుంది. ఆయన పూర్వం కౌంగెసులో పనిచేసిన నాయకుడు; వారి కార్య 

కర్త. ఆయనకి చాలినంత సంపద వుంది; కాని భ కీమా మార్గ మైన జీవితాన్ని ఆవలం 

వీంచారు. 

(పభ్వుతపు అజ్ఞ ప్రకారం సోమబాదబుకు “ఎ' క్లాసు ఇవ్చారు. కాని ఆది 

ఆయన సిద్దాంతాలికి వ్యతిరేకం. తాను “సి' క్లాసులోనే వుండటానికి నిశ్చయించు 
కున్నారు. 'జైలలో భోజనం చే సేవారుకాదు. "సాంతఖర్చుమీద రెండుశేక్ష పాలు, 

కొన్ని పళ్లు 'శతెప్పించుకు నేవారు. మిల్లునూలుతో ఈ యారుచేపిన వై లుదిట్లలుగూడా 

ధరించేవారుకాదు. (శేష్టమెన ఒక ఖద్దరు అంగోస్తాన్ని నడుముకు చుట్టుకుని, 

ఉన్నిశాలువా కప్పుకునేవారు. రోజంతా నూలు ఎముకుతూనో, ఎదైనా చమవు 

తూనో వుండేవారు. దొంగతనంగా వార్తాపత్రిక తెప్పించుకుని చదవటం ఆయన 

అవినీతిగా తలచేవారు. వార్తలుమాతం వినేవారు. 

జనం ఎంతో (పాధేయపడి బలవంత పెట్టా శ సోమ్బాబుకూడా సభలోకి 

వచ్చారు. యువకమ్మిత్రులై న అర్డునలాల్. జై రామ్ల నిరాహారదీక్షకు సంబంధించిన. 

(ప్రసంగంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన జైలు అధికారుల అవమానాన్ని నిరసిస్తూ 
పోట్లాడాలని కోరేవారు. కాని రాదేచౌధరి అందుకు వ్యతి రేకులు. ఆయన చెప్పే 
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చేమిటింటే, ఈ ఆవమానానికి (పతీకారం తీర్చుకోవడంకోనం జై లరుమ నాలుగు 

దులిపికొట్టాలి. మనం ఆకలితో ఎందుకు చావాలి ? “"ఆడవాళ్ళకిమళ్లే ఆలగడంచేత 

ఏమవుతుందంటే మనం తిండి తినడం మానేసాం. ఇలా ఆయితే అనుకున్నది 

తల్మక్రిందులై (ప్రభుత్వం గింజలు మిగులుతాయి' అని ఉద్దాటించారు. కోపంగా 

తిడుతూ “ఎవరై నా........ మాకు శిక్షవే స్తే మేము ఆ దుర్మార్గులకల పగులగొపే 
స్తాం! మేముమాత్రం నేతాజీ మాటల్ని అనుసరిస్తాం. పోట్లాడి మా హక్కుల్ని 
కాపాడుకుంటాం” ఆన్నారు. 

రాధేచౌధరితోబాటు ఇంకా నలుగురయిదుగురు కలసి చల్చ టిపాసీయాలు 

(త్రాగేవాళ్ళు. శరీరానికి మర్షనచేసుకుని కసరత్తు చేసేవాళ్ళు. మహాత్మాగాంధీకి, 
నేతాజీకి జయ్ అవి ఆరిచేవారు. బయటనుంచి మిఠాయి, పొగాప తెప్పించుకుని 

సేవించేవారు. వాళ్ళంతాకూడా ఆయన్ని సమర్థించారు. 

“అధికారినిగాని, జై లరునుగాని తిట్లు తిట్టి కొట్టటించేత పరిస్టితి చక్క 

దిడదు, పై పెచ్చు చెడుతుంది, జై లువాళ్ళకి మనమీద లాఠీ-ఛార్డి చేయటానికి వంక 
దొరుకుతుంది. (పజలుగూడా మనల్ని ఆవేశసరులుగా తలపోస్తారు. నిరాహారదీక్ష 

పిరికితనం కాదు. ఇది మహాత్నాగాండీగారు మనకు ఇచ్చిన సత్యాగహమనే 

ఆయుధము” అవి అర్జునలాల్ , జైరామ్ తెలియజెప్పాలనుకున్నారు. 

రాధేచౌధరిగారి తోటివాళ్ళు చప్పట్లు చరిచి హే! హే! అని అరిచి గోల 
చేయటం మొదలుపెట్టారు. “ఆనమర్గత : అసమర్ధత 1" అన్నారు. ఇలా జరిగినా 

కూడా అనేకమంది యువకులు జైలులో అవమానాన్ని భరించలేక నిరాహారదీక్షని 

కోరుతున్నారు. వాళ్ళ నాయకుడు సోమ్బాబు వాళ్ళకర పున ఆధికారికి నిరాహారదీక్ష 

నోటీసు ఇవ్వాలని వాళ్లు ఆయన్ని (ప్రార్థించారు. సోమ్బాబు ఇది అంగీకరించక 

పోయేసరికి అర్డునలాల్, జై రామ్ నోటీసు ఇవ్వడానికి సిద్దమయారు. కాని సోమ్ 
బాబుకూడా సమ్మెలో వాళ్ళకి చేయూతని సే బాగుంటుందని వాళ్ళ కోరారు. 

సోమ్బాబు కమ్యూనిస్టుల తెలివితేటలు, సోషలిస్తుల నేర్పరితనం తెలుసు 
కున్నారు. వాళ్ళు తమమీదే కేం దీకృత మయే (పభావాన్ని తప్పించేందుకు తెలివి 

తేటలుగా మాట్లాడుతారని ఆయనకు తెలుసు. “ఒకవేళ జె లువాళ్ళు వాళ్ళ నియ. 
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మాన్ని అనుసరించి ఏదై నా శిక్ష విధి పే మనం ఆశిక్షను శాంతంగా అనుభవిం 

చాల్సి వుంది. ఇదే మన ఆత్మదిలం, దురాచారాన్ని పెరగనిస్తూ ఉండనివ్వటం 

వల్ల నే ఆది నాశవం అవుతుంది. ఎప్పుడై తే ధర్మానికి ఆంతులేనివాధ కలుగుతుందో 

అప్పుడే భగవంతుని శక్తి అవతారమెత్తి న్యాయాన్ని స్టాపిస్తుందవి 'గీకిలో 

(వాసివుంది. ఒకవేళ మనం ఉపవాసం చేయాల్చివుంటే జె _లువాళ్ళని విరపిస్తూ 
చేయగూడదు. ఆత్మశుద్ధికోసం చేయాలి. గాంధీగారు ఎస్పుడూ నిరనన ఉపవాసం 

చేయరు. (ప్రాయళ్చి త్తంకోనమే ఉపవాసాలు చేసారు. మీీపనర్తన హింసకు 

సంబంధించినది. మీరు జై లువాళ్ళవీ భయపెడదామని అనుకుంటున్నారు. గాందీ 

గారి ఆదేశానుసారం మనం జైలులోకివెళ్ళి తపస్సు చేయాలి. జే లునియమాలని 
పాటించాలి. కాని మీరు దొంగతనంగా వార్రాపతికలు తెపస్పించుకుంటున్నారు” ఆని 

ఆయన బోధన చేశారు. 

"బాబుగారూ! ఒకవేళ జ్రేలులో అత్యాచారముతో కూడినవియమాల్ని 
పాటించాల్సిపుంకే, జై లుబియట చట్టాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించాలి? ఇంగీషు 

(ప్రభుత్వం పెట్టిన నియమం ఏమిటంటే హీందూదేశ(పజలంతా పిశ్వాసపాత్రులై న 

బానిసలుగా వుండాలి. ఓరు ఇదేసియమాన్ని పాటించండి, స్వరాజ్యం ఎందుకు 

కోరుతున్నారు ? స్వరాజ్యాన్ని కోరడం (పభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించడ మే అవుతుంది. 

మాకు వార్తాపత్రికలు రావాలని మేము _పఖుశ్వావ్ని కోరుకాము. రా:పోడే నిరసన 

(ప్రకటిస్తూ నిరాహారదీక్ష చేస్తాము. మేము పకువులం కాదు, మనుష్యులం' అని 

ఆరునలాల్ ఆడుపలికాడు. 

సోమ్బాబు నెమ్మదిగా సమాధానం ఇచ్చాడు." ఒక వేళ మీరు గాంధీగారి 

ఆదేశాన్ని తిరస్కరించి అందుకు వ్యతిరేకంగా ప్రవ ర్తి సే నేను ఉత్తరం | వాపి 

మహాత్మాగాంధీగారికి, నాయకులందరికీ ఈ విషయంగురించి తెలియజేస్తాను. మీరు 

ఆందరూ కాంగెసుసభ్యులు అవటానికి తగినవారు కాదు. అవసరమైతే నేను 
జై లువాళ్ళకు మీవలన జరిగిన ఈ అన్యాయానికి పశ్చాతాపంగా ఆమరణనిరాహార 

దీక్ష చేస్తాను. ఎన్నడైనా హిందూదేశస్టులు ఇంగ్లీషు పభుత్వంపట్ల హింస, 

అన్యాయకర మైనధోరణి ఆవలంబి స్తే మహాత్మాగాంధీ ఎప్పుడూ ఉపవానంద్వారా 

దాసికి (పాయళ్చి త్రం చేస్తుంటారు. నేనుకూడా అలానే చేయాల్సివుంటుంది,” 
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,£రామ్, అర్హునలాల్ , వాజిద్లు సోమ్బాబుకు సమాధానం ఇదామను 

కున్నారుగాని ఇంతలో "మహాత్మాగాంధీకి జే :' అవి రాధేచాధరిగారి మనుష్యులు 

కేకలు వేశారు. వాళ్ళు ఎవ్వరినీ మాట్లాడనివ్వవేదు. ఎవరై నా కొంచం మాట్లాడుదా 

మని నోరు కదిపితే మహాత్మాగాంధీకి జే ఆని బిగ్గరగా కేకలువేయడం మొదలు 

పెట్టారు. వాళ్ళు స్పష్టంగా ముఖంమీద ఇలా ఆని. “ఎ వెధవ, స్టాలిన్ పుతులు 

చెప్పారని ఉసవానం చేసాడో వాడిమీద కంబళికప్ప మూసేయడం జరుగుతుంది 1' 

అవి బెడిరించారు. 

“కంబళి వేయడం' అన్నది జేలులో దెబ్బలు కొటడాసికి విశేషార్దం. 

ఇందులో దెబ్బలు కొ+మేవాడికి ఊపిరి తీసుకోవడంకూడా కష్టమవుతుఎపి.. దెబ్బలు 

తినేవాడు తనవి ఎవరు కొడుకున్నారోకూడా తెలుసుకోలేకపోతాడు. సమ్మె జరగ 
లేదు. ధనపింగ్ కు ఢిస్సీ జైలులో ఈ సంఘటనలవలన ఎంతో దాధకలిగిండి. రారే 

చౌధకిని చికకబావ అంతు చూద్దామనుకున్నాడు కాని దీవాన్ చంద్. అర్జునలాల్ , 

వాజిద్ లు అతన్ని అడ్డగించారు. జై లువాళ్ళఎదుట రాజకీయఖై దీలస్టితి హీనపర 

చటం మంచిదికాదని బోధించారు. ధనపింగ్ సోమ్దాబు త్యాగంమూలాన ఆయన 

పట్ల (శద్ధగలిగి వుండేవాడు. వాళ్ళముఖంమీద ఉమ్మేద్దామని అతనికి అనిపించింది. 

రాజకీ యభఖై దీల ఆవరణలో పోట్లాట బియల్లేకింది. దై లువాళ్లు వాళ్ళపట్ల 

కఠినంగా (ప్రవ_్థించటం మొదలుపెట్టారు. ఇదివరకు ఏ మామూలు వియమాలకు 
భంగం వాటిల్లినాకూడా బై లువాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ విషయాలకే 

రాజకీయభై దీలకు శిక్షలుపడటం మొదలయాయి. రాజకీయఖై దీలు పిండి విసరటం, 

(తాళ్ల 'పేనటం మొదలయినపనులు చేయాల్సివచ్చింది. 

తన వారావ్యతిక రావటంగురించి, ఆరోజు పోట్లాట రహన్యంగురించి 

ఎవరికీ తెలియచెస్పద్దని దీవాన్ చంద్ ధనపింగ్ కు చెప్పాడు. రాజకీయఖై దీలలో 

కూడా చాలామంద గు_ప్రచారులు వున్నారు. 

ఆవరణలో పోట్లాటలు, ఆఫీసర్ల కాఠిన్యం 'పెరిగిపోవటంచేత దీవాన్ చంద్ 

వార్తాపత్రిక రావటంకూడా ఆగిపోయింది. ధనసింగ్ను ఈలోటు చాలా బాధ 

పెన్లుది. బయటదేశంలో విదోహం వ్యాపించడం, ఇంగ్లీమవాళ్ళు జపానువాళ్ళ 
శ 

చేతుల్లో ఓడిపోయి పారిపోవటం - వీటికి సంబంధించినవార్తలు రావటం ఆగి 
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పోయాయి. తత్ఫలితంగా స్వరాజ్యమనేద్వారము వెంటనే మూసుకుపోయిందే మో 

అన్నట్లుగా అనిపించింది. భావిజీవితంగురించి స్వప్నం, సోమాని మళ్ళీ కలుసుకునే 
'ఆక అతనిలో (క్రమంగా నించడం మొదలుపెట్టాయి. 

వహరాషతికకు సందింధించిన సంఘటన ఫలితంగా ధనపింగ్, దీవాన్ 

చంద్, వాజిద్ మొదలై నవారికి స్నేహితుడుగా అయ్యాడు. తైలులోకి వస్తూనే 
వాళ్ళు కమ్యూనిస్టు కామేడులని తెలుసుకుని, సానుభూతిసరుడై న భూషణ్ (పవ 

రన గుర్తుకు రావడంతో ధనపింగ్కి వాళ్ళపట్ల కొంత ఆకర్షణ కలిగింది. 
కామేర్ వ్యక్తులు కూలివాళ్ళకు సహాయకులు అని అతవికి తెలుసు. కాని జైలు 

లోకివచ్చి ఆతను విన్నదేమంటే కమ్యూనిస్టులు, మన శ్యకువులైన ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళకో పోట్లాడుతున్న జపానువాళ్ళకు వ్యతిరేకులు. కమ్యూనిస్తు రష్యానుంచి 
అనుమతివచ్చిన కారణంగా ఇంగ్లీషువాళ్ళ సహాయకులు ఆయారు. ధనసింగ్కు 
ఆ భేదమంతా అర్జునలాల్ చెప్పాడు. 

ఆర్జునలాల్ అంతే ధనసింగ్కు విశేషమైన (శద్దవుంది. అతను ఆర్జన 

లాల్ని చాందనీ చౌక్లో చిక్కుకుని లారీదెబ్బలు తింటుండగా చూశాడు. అర్జున 

లాల్ బాగా చదువుకున్నవాడు. అర్జున లాల్ ఆతనికి తనగురించి అంతా చెప్పాడు. 

ఆతను మొదట కాన్పూరులో కూలివాళ్ళలో పనిచేసేవాడు. ఢి మిల్లులలో కార్మి 

కుల నాయకుడు. కమ్యూనిస్టులతో అతనికి ఇదే విషయంమీద పోట్లాటవచ్చింది. 

వాళ్ళు ఇంగ్లీషువాళ్ళతో కలిసిపోయారు. కమ్యూనిస్టులు కాం,గైసువాళ్ళను ఖైదు 
చేయించసాగారు. ఆకను ధనసింగ్ను కమ్యూనిస్టుల డాంబికపుమాటలు, ఉపా 

యాలు వినటంనుంచి వారించాడు. ఒకవేళ ఆరునెలల్లో స్వరాజ్యం రాకపోతే 

ఆతను ధనసింగ్ని తనవెంట తీసుకునివెళ్ళి విప్లవ ఉద్యమాలలో పాల్గొ నేటందుకు 
అవకాశం కల్పిస్తానని హామీఇచ్చాడు. 

రాధేచౌధరిగారికి కడుపులో నొప్పిరావడం మొదలు పెట్టింది. ఆయన కొద్ది 

రోజులు జైలు ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు. తర్వాత విడుదలయారు. ఆవరణలో మళ్ళీ 

ఐకమత్యము చేకూరింది. వా ర్లాషత్రికలు మళ్ళీ రహస్యంగా రావడం మొదలు 

పెట్టాయి. ఇప్పుడు ఇంకా (ప్రచండ మైనవార్తలు వస్తున్నాయి. జపాను, బర్మా 

నంతటిని జయించి అస్సాందగ్గరకు చేరింది. బెంగాలులో అనేకచోట్ల, కలకత్తాలో 
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బాంబులు పడుతున్నాయి. భె దీలు చాలా ఉత్సాహం పుంజుకున్నారు. 

ఇంగ్నీషవాళ్ళు జపానుసై న్యంవల్ల, ఆజాద్ -హోంద్ - సేన దెబ్బలవల్ల తప్పక పారి 

పోతారు. వాళ్ళకు జైలునుంచి విముక్తులయి వెళ్ళిపోయే ఆశ కలిగింది. 

ఆర్జునలాల్ , ధనసింగ్లు ఎడుదలయేసమయం ఆసన్నమయింది. గాందీ 

గారు ఉపవాసం (ప్రారంభించారు, అని వార్త అందింది. ఉపవానం చేయటానికి 

కారణం (పజలు తెలుసుకోలేకపోయారు. దీవాన్ చంద్, వాజిద్ మొదలైన 

కమ్యూనిస్టులు విడుదలై వెళ్ళిపోయారు కాని వాళ్ళకష్యులు కొంతమంది వెనుక 

వుండిపోయారు. ఇంగ్లీషృవభుత్వం కాంగెసుమీద హింసాకాండచేసిన నేరా 

రోపణను నిరసిస్తూ గాంధీగారు ఉపవాసం చేస్తున్నారని వాళ్లు వెప్పారు.... మేము 
మొదట్నూంచి చెప్పుతూనేవున్నాము. కాం్యగెసునాయకులు, శత్రువులు పైనుంచి 

ఎదుర్కుంటూ వుండగా వాళ్ళతో తలపడేందుకు తమళ కిని నషం చేసుకునే తెలివి 

తక్కు_వవాచ్ళుకారు ? ఇది ఇ-గ్లీష శాననపద్దతి చేపినమోసం. నాయకులులేనప్పుడు 
(ప్రజలను అధికారంచూపి భయ పెట్టారు. ఇష్టంపచ్చినబ్లు (పవరించటానికి నెపం 

వెతికారు. సోషలిస్టులు ఈ మాయలో ఇరుక్కుని మూర్దులయిపోయారు. 

యువకులు ఈ మాటలునిని నిశ్చేష్తులవసాగారు, తాము ఆందోళనలో 

పాల్గొని జ్లైలుక్ రావడం మూర్భత్వమే ఆయింది అనిపించింది. గాంధీగారు దీనివి 

హర్షించారు. ధనసింగ్ గూడా వాధపడసాగాడు, అందుకు అన్నిటికన్నా ముఖ్య 

కారణం తను జేలునుంచి విముక్రుడయి మళ్ళీ బానిసదేళం, ఇంగ్లీషువారి అధి 

కారంలో కే అడుగు పెట్టాలి, తన కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళి సోమాని కలసుకోవ 

టానిక్ ఇక ఏవిధమైన ఆశా లేదు. 

శి వ్ 3 

అర్జునలాల్ , ధసిపింగ్ జై లునుంచి పడుదలయేసరికి అన్నివైపులా భయం, 

నిరుత్సాహం వ్యాపించాయి. (పజలు మహాత్యాగాంధీగారి ఉపవాసాన్ని గూర్చి సరిగా 

అర్దం చేసుకోలేదు. తాము జైలునుంచి విడుదలయి మళ్ళీ ఆందోళన నడిపించ 

వచ్చునని మహాత్మాగాంధీగారు ఉపవాసం చేశారని వాళ్ళ ఊహ. (పభుత్వం నిరం 

కుశ పరిపాలన (ప్రజలను భయ, భాంతులుగా చేసేసింది. స్వాతం(త్యంకోనం ఆందో 

శనగాని, పభుత్వాన్ని తిరస్కరించే ఏవిధమైన (పదర్శనళ గాని ఎక్కడా కను 
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పించకుండాపోయాయి. సామూహిక సర్వ పజానీక సంబంధమైన ఆందోళనలు, 
(ప్రదర్శనలు ఆణిగిపోయాయి. కాని ఇంగ్లీషుపభుత్వంపట్ల అసహ్యం (ప్రజల 

హృదయాలలో లోతుగా నాటుకుపోయింది. _పభుత్వంచేసే (ప్రతిపనిలోనూ (పజ 

లకు అనుమానం కలిగేది. ఆ (ప్రజానీకానికి అన్ని వై పురా (పభుత్వపు బలహీనత 

కానవస్తూవుందేది. ధాన్యంలేనిలోటు, దోపిడీలు = దొంగతనాలు జరుగుతున్నా 

యన్న అనుమానం తొలగించేందుకు (పభుత్వం రేషనింగ్ పద్దతివి ఏర్పాటుచేసింది. 

(పభుత్వం యుద్దంకో సం ధాన్యాన్ని సమకూర్చుకోవాలని తమకు కక్కువ భోజన 

పదారాలని ఇసోందని | పజల నమకం. 
అ వాతి LL య్ 

జనవరినెలలో, జపానువాళ్ళ విమానం కలకత్తాలో రాతి మూడుసార్లు 

బాంబులు వేసింది, ఢిల్లీలో (ప్రభుత్వపు దింగళాలను ఇసుకబసాలతో కట్టుదిట్టం 

చేళారు. (ప్రతిచోటా బాంబుల పమాదంనుంచి కాపాడేందుకు రక్షణ కేందాలు కిట్టిం 

చారు. ఆకాళశంనుంచి పడే బాంబులకు గురికాకుండా వుండటంకోనం (పభుత్వం 

పెద్దపెద్ద పట్టణాలలో ర్యాతులందు దీపపుకాంతిని తగ్గించాలని ఆజ్ఞాపించింది. శతు 

వులవిమానాలు సమీపిస్తూనే నగరాలలో తక్షణం పూ ర్రిదీకటి (బ్లాక్ అవుట్) 

పద్దతినికూడా ఎర్పరచిండి. అప్పుడప్పుడూ “బ్లాక్ ఆవుట్” అభ్యాసము, వాటి 

పరీక్షలు చేస్తూపుండేవారు. (వజలకు ఇందులో (పభుత్వం పిరికితనం కనిపించేది. 

(ప్రజలు, (ప్రజలరక్షణనిమి త్తమై (ప వేళ పెట్టిన ఈ (పభుక్వపు ఆజ్ఞలను వాన్ల అనా 

దరం చేసేవాళ్లు. అందువల్ల వారికి సంతోషం కలిగేది (ప్రజలహృదయాలు 

(పభుత్వంమీద అసహ్యంతో రగిలిపోతూవుండేవి. కాని ఆ అసహ్యం పైకి కన 

బరిచేవాళ్ళు కారు. 

అర్జునలాల్ ధనపింగ్ ని వెంటబెట్టుకుని తనమితుల్ని, పరిచితవ్య క్తుల్ని 

కలుసుకునేందుకు వెళ్ళాడు. యువకులు (క్రిందటి ఆగస్టు-ఆందోళనను మళ్ళీ నడి 

పించాలని కోరుతుండేవారు. అర్జునలాల్ ఒక సమాజవాద నాయకునిపగ్గరకు 

వెళ్ళాడు. ఆయన తన సమస్యల్నిగురించి తెలియచెప్పి అసమర్థతను వెల్లడించాడు, 

“ఇంకా కొన్నాళ్ళు నికీక్షించు! గాందీగార్ని నమ్ము । గొందీగారు ఉపవాసం తర్వాత 

(వభుత్వంతో ఉ త్తర(ప్రత్యు త్తరాలు జరుపుతారు. అప్పుడే మనం ఒక నిశ్చయానికి 
రాగలం. అని గాందీవాదులు సలహా ఇచ్చారు. 
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ఢిల్లీలో రె ల్వేకూలీలలో ఆర్జునలాల్ కు విశేషమైన పభావం వుంది, జైలు 

నుంచి విడుదలై నతర్వాత వారిపరిప్టితి తెబుసుకునేటందుకు అతను కూలివాళ్ళ 

నివానపాంతానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ కమూ ని (పభుత్వం నెలకొల్పారు. 

అర్జునలాల్ జైలుకు వెళ్ళటానికిపూర్వ వ ప్ విడిగా చట్టం అనేది 

లేదు. కమ్యూవిస్తులు కూలీలసభలు. ఇతర అనేక సమూ హాలదాటుననే పని చేపే 

వాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్లు బాహాటంగా (ప్రచారం వ రు ఒక కొత్త '"రేడికల్ 

ల్ల § 

a 5 

డెమో కెట్కల్ పార్టీ" కూడా తయారయింది, ఈ పార్టీ ఎరజండా స ఇంగ్రీమ 

వాళ్ళసెన్యంలో చేకటంగురి చి ;పచారం వేసోంది. ఈ పారీ సహ న 
Tue న్! జా గా ¥ 

(పజాతం,తానికి రక్షకుణుగా కూదౌండంచి యుద్దంలొ సంపూర్తసప యక నీవ! 

మని నలహా ఇనోంప్, 
ప 

ఇ జరుగకుండా వుండాలని కూలివాళుకు సలహా 

లిస్తున్నారు కిన పను 
న్ 

లొ, 

డన 

నడిచేటటువంటి ఈ య టల్ 

ల 

తా 

న్నారు. ఇఎగ్లీ మవా శకి సహయం చేయాలని అవివేవాళా వ అసహ్యాల చూపం 

చడం మొదలాపెటారు. బ 

కాం గను సమాజవాదీసాయకుజా డావావు అంతా పరారీ అయారు. వాళుని 

వెతకటానికి అర్జున లాల్ క్ కు రెండురోజులు పట్టింది. అర్జునలాల్ డద్బి ఖర్చు, 

ఇబ్బందికూ డా పడుతున్నాడు. యుద్దానికిపూర్వం పన్నెండు అకాలు, రూపాయతో 

రోజు గడిపేవాడు. ఇప్పుడు వస్తువులు ప్రియం అవటంవల్ల రూపాయన్నర, 

'రెండుకూపాయలతోకూడా ఏమీ జరుగుబాటు ఆవటంలేదు. రూపాయకు పద్దెనిమిది 

శేర్లు అమ్మేధాన్యం రూపాయకు నాలుగుసేర్ల ధరమీద అమ్ముడవుతోంది. 

ఒకరా(తి అర్హున లాల్, ధనసింగ్లు ఆజాద్ హింద్ రేడియోవా రలు తగ్గు 

స్థాయిలో విన్నారు. నానన ఆగస్టు 42 విషవాన్ని జరిపించాల్సించే. 

జపాన్ వస్తోంది. ఆది ఇంగ్షీషువాళ్ళని తలకిందులు చేస్తుంది. అదేనమయంలో 

M—11 
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భారతదేశం స్వతంత్ర్యం అవుతుంది. దెబ్బలు తింటున్న ఇంగ్లీషువాళ్ళకి ఇంకా 

వత్తిడి కలిగించి మనం మనరాజ్యాన్ని లాక్కో వాల్సివుంది. (పభుత్వానికి సహాయం 

చేయవదని (పజలకు తెలియజెస్పండి. (సభుత్వానికి పై న్యంకోనం, రేషన్ కోసం 
(లు యూ 

ధాన్యం ఇవ్వద్దని రై రె తులకు చెప్పండి. దీనివల్ల (పభుత్వావికి విరుద్దంగా అలజడి 

జరుగుతుంది. (పజల తిరుగుబాటు, జపాను దాడి, ఏటి మధ్యన ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వం 

అంత మైపోతుంది. (గామాలలో ఆందోళన చేయండి. ఒకవేళ (గామాలనుంచి 

మిల్లులకు ముడిసరుకు, "సైన్యానికి ధాన్యం అందకపోతే ఇంగ్నీషు పభుత్వం వారం 

రోజులుకూడా నిలువలేదు ఆని రేడియోలో సమాజవాదీనాయకులు సలహా 

ఇచ్చారు. 

“సై గాన్" రేడియోనుంచి సుభాష్ బాబు చెప్పిన సంకేశం వినిపించింది 

“భారత దేశంలోని కోటానుకోట్ల (గామి మీణ! ప్రజలు ఈ సమయంలో విప ప వమార్షాన్ని 

చూపించే శతాని నిరీక్షిస్తున్నారు. భారత దేశవాసులై న సోలీసుల 

లోనూ, సైన్యంలోనూ ఈ సమయంలో ఇంగ్లీసువాళ్ళప వ్యతి రేకంగా ద్వేషము, 

విరోధము అనే అగ్ని పర్వతాలు బద్దలవుతున్నాయి. వాళ్లు 'సజలా తిరుగుబాటు 

(ప్రారంభించటంకోసమే నిరీకి స్తున్నారు ము 

దారుజమెన పరిపితులలో భయంకరమెన ఘరణ జరుగుతొంది. దేశం 
లూ 9 Sa ల 

అద్భష్షం ఎలావుందో సిరయం జరిగసమయం ఇది. కాని ఢిన్సినగరవాసులు ప a 

మటుకా నిరాశతో కలందూసని వున్నారు. అంతా మరచిపోయి ఏదో ఒకవిధంగా 

కాలకేసం చేసున్నారు. బజారులలో డబ్బులు ఎక్క గ్రాడను9చి వర్షి స్తున్నాయో 

ఎవరికీ తెధిణుదు. రూపాయివిలువ పడిపోయింది. రూపాయలు ఉ శినే దొరుకు 

డబ్బు ఖర్చు పడుతున్నారు. కుంభోవృవసందర్చంలో 

పుజ్యుస్తలా అవద గుంపులు గుంపులుగా చేరినటు సినిమాహాలులదగ్గిర (పలు గుమి 

ర్టునలాల్, ధనసింగ్ లకు (పభుత్వం దండనముందు తలవంచుకుని నిల 

బడే పజలమీద అసహ్యాంగావుంది. “ఆజాద్ హింద్" రేడియో వినిపించిన 

సందేశంవిని వాళ్ళహృదయాలు ఆనందంతో పఠవకించిపోయాయి. (గామాలలోకి 



జైలు తప్పించుకుని మళ్ళీ జైలు 163 

వెళ్ళి విప్ప వానికి సందింధించిన కార్య కమం నడిపించడానికి వాళ్లు నిశ్చయించు 

కున్నారు. 

“గామంలో పనిచేయడం ఎక్కువ తేలికగావుంటుంది. అక్కడే పని 

చేయాల్సిన అవసరంకూడా వుంది. భారతదేశపు (గ్రామాలలో ఇంకా మానవత్వం, 

మన (పాలీనసంస్కృృతి మిగిలివున్నాయి. రైతులలో ఆతిధి.సక్కారం చేయా 
లల్ని మర్యాదకూడా వుంది. అందరూ తమతమ హొ టలు నింపుకునేటటువంటి 

పట్నవాసపు పరిస్టితి అక్క_డబేదు. ఎక్కడికివెళ్ళినా రెండురొమైణు, గ్లాసుడు 

మజ్జిగా తప్పక దొరుకుతాయి" అని అక్జునలాల్ చెప్పాడు. అతను ఢిల్లి చుట్టుపట్ల 

ఆందోళనల ఉద్యమాలలో పనిచేశాడు. ధనసింగ్కు తమ |గామజీవిత అనుభవాల్ని 

వినిపి స్తున్నాడు. మారువేషాలలో పోలీసులు వాళ్లని వెందిడించలేకపోయారు. 

అందుచేశ వాళ్ళు రాత్రిపూట మధురవెళ్ళేబండిలో డిల్లీనుంచి వెళ్ళిపోయారు. 

హథారస్జిల్లాలోవున్న (గ్రామానికి వెళ్ళాలని వాళ్ళ ఆలోచన. ఆగామంతో 

అర్హునలాల్కు క కొద్దిగా పరిచయం వుంది. 

అర్జునలాల్ కొద్దిలో జులు హథార్స్ బజారులో షాహుకారువద్ద గుమాస్తాగా 

పనిచేపి వున్నాడు. అతనికి న టం అభిలాష వుంది. ధనసింగ్ను "తీసు 

కుని ఆ బజారుకు వెళ్ళాడు. న్యంవచ్చే బుతువు కాకపోయినా కాని సంతదిజారు 

చాలా హడావుడిగా వుంది. (పః ఏజంట్లు ధాన్యం కొంటున్నారు. నగరంలోని 

టోకు వ్యాపారస్తులు వాళ్ళకన్నా ఎప్కధరఇచ్చి కొంటున్నారు. పట్టణాలలో రేష 

నింగ్కోనం, సెన్యంకోసం ఏ ధరమీద ధాన్యం దొరికితే ఆ ధరమీద (పభుత్వం 
కొనేస్తుంది. ఇదిగహించి గాదెలలో నిలవవుంచుకునే జనం సరుకులు ఎగబడి 

కొంటున్నారు. వె ళౌఖ, జ్యేషమాసారిబెరం ఇంకా ఎక్కు_వ మేట్లుగా వుంది. 

కాం్యగెస్ముపభావంచేత (పజల ,పభుక్వాసీ సరుకులు ఇవ్యటంలేదు అన్న వదంకి 

పుట్టింది. అందుచేత (పభుత్వం (గ్రామాలలో (ప్రభుత్వాధికార్ల చే ధాన్యం కొని 

పిసోంది. “ఇప్పుడు (గామంలోకివెళ్ళి (ఇ పభుత్వ్వానికి ధాన్యం ఇవ్వడానికీ వ్యతిరేకంగా 

(పచారం చేయాలి. (ప్రభుత్వానికివచ్చే డబ్బురాదిడి తగ్గిపోవాలి” అని ఆర్టునలాల్ 

అన్నాడు. అర్హునలాల్, ధనసింగ్లు సిధేరా గ్రామంవైపు వెళ్ళారు. వాళ్ళిద్దరూ 
తెల్ల వారుయూముననే కాలినడకన బయలుదేరారు. పొలాలలో పైరు మోకాళ్ల వరకు 



164 మనిషి రూపొలు 

పెరిగివుంది. నిస్సారమైన రోడ్లదుమ్ము పెకి లేస్తూంది. చలికాలపు ఎండ దుర్భ 
రంగా లేదు. కాని దాహంవేసి గొంతు ఎండిపోతోంది. వాళ్ళిద్దరూ చెరుకుపొలాల్లో 
నుంచి కాలివాటమీదుగా సిధేరావై పు వెళ్తున్నారు. ఎదురుగా తలపాగా చుట్టుకున్న 
ఒకరై తు వస్తూ, కనిపించాడు. 

రైతు కొ త్తవాళ్ళనిచూసి. “ఏయ్ బ స్తీవాళ్ళల్లారా, ఎక్కడికి వెడుతున్నారు?” 
అని అడిగాడు. 

“శామానికి వెళుతున్నాం” అర్జున లాల్ సమాధానం ఇచ్చాడు. 

“అలాగే కనిపి తావుంది, ఎవరికొడకి ఎలావుండారు ? ఎవరు మీరు ? రైతు 

కోసంగా అడిగాడు. 

“తాతా కోప్పడతావెందుకు! సీ గుమ్మందగ్గరశే వచ్చి కూర్చుంటామని 

అనుకో. మావాస్షైవరూ, పరాయివాశళ్లైవరూ! కాం్టగసు మనుష్ముఇం. చెళం పరి 

సితిగురించి చెప*టానికి వచ్చాం" ఆనాడు ఆరునలాల్. 
© జ యి జ 

రెతు చేతికర పెక త్తి వెళ్ళిపొమ్మని సౌంజచేస్తూ, “తిరిగివెళ్ళిపో, ఏడ 
ర రా తీ డా -శి % 

నుంచి వత్తుండావో, ఆడకే ఎళ్లు. లేకపోతే వీ తల బఖూనీలకు ఇత్తుద్, చాలా 

మందిని సూశాం. నీలాగా టోపీలెట్టుకుని కాం్యగెసులమని చెస్పుకునేవాళ్లని. 

(గామాలన్నిటినీ దోచుకుని తినేశారు. ఇయ్యాళ రైతుగాళ్లకు ఎక్కువ వెలమీద 
నాలుగుపైస లొస్తున్నాయని దాన్ని అందకుండా ఎ త్తుకుపోవటానికి వచ్చావ్. 

తిరిగి ఎళ్ళిపో | తల పగలగొడతాం, ఊళ్ళో అడుగు పెట్టావం టే” అని బెడిరిం 

చాడు, 

ఆర్జునలాల్ కి ఆశ్చర్యం, భయం కలిగాయి. అయినాకూడా ధైర్యం తెచ్చు 

కుని "తాతా కోప్పడతా వెందుకు 1 ఎనిమిదిమైళ్లు కాలినడకన నడిచివచ్చాం. ఎక్క 

డైనా ఒక చెంబునిండా నీళ్ళన్నా తాగనివ్వు, ఆకలికూడా వేస్తూంది. రెండురొ'మైలు 
తిని వెళ్ళిపోతాం. కోపం వసోందికదా, అందుకని ఉసన్యాసాలేమీ ఇవన్వము" అని 

(ప్రాధేయపడ్డాడు. 

ముసలాడు ఏమా(తం ఒప్పుకోలేదు. “గామంవైపు కదిలావం పే కౌళ్ళిర 

క్కొ పైసా మంతే |" అని మళ్ళీ బెదిరించాడు కర వూగిస్తూ, “వెళ్ళిపో తూర్పున 
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వున్న "మునుకియా' లోకి. ఆక్కడ సీలాంటి కాంగెనాళ్ళు చాలామంది వున్నారు" 

అని ఆగహం (ప్రకటించాడు. 

అర్జ్దునలాల్ ఎంత |బతిమలాడి (పార్టించినాకూడా ముసలాడు వాళ్ళని 

(గామంవై పు వెళ్ల నీయకపోయేసరికి తిరిగిపోవలసి వచ్చింది. కాలిదాటమీమగా 
మైళ్ళకొద్దీనడిచి రోడ్డుమీదకు వచ్చారు. గుక్రపుబిండీ ఎక్కి జకేసర్ చేరారు. 
(గ్రామంలో ఏదో కొంచం దొరికింది తిన్నారు. రాతి ధర్మశాలలో గడిపారు. 

రెండోరోజు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కొంచంతిని [గామానికి వెళ్ళటానికి బయల్లేరారు. 

సాయంకాలం అవుతూవుండగా జగ్వాడాకు చేకారు. అక్కడకూడా ఒక లారీ 

పట్టుకున్న వ్య క్తి వాళ్ళకి (గామం భొలిడారతిలో కః గతం ఇచ్చాడు. అతను 

ఇర వై రెందేళ్ల యువకుడు. “మేము ఇల్లూ, వాకిలీ వదిలి పెట్టి మీకోసమే కష్టాలు 

పడుతున్నాం. (గామం(పజలు స్వ్పతర్శతులు కొవాలి. రైతులకు ఏవిధమెన భూమి 

శిస్తు ఇవ్వాల్సిన ఆవసరం వుండకూడదు. జమీందారుల దుండగాలు అరికట్టాలి. 

నువ్వు మా తలలే పగలకొట్రడానికి తిరుగుతున్నావు !' ఆవి అర్హునలాల్ ఆ యువ 

కుడికి నచ్వజెప్పాడు. 

ఆ యువకుడు కొంచం మె త్తపడ్డాడు_ “రోడ్డు దాటినతర్వాత పొలాలలో 

గుడిసె వుంది. అందులోకి వెళ్ళి దాక్కో_ండి, వీకటి పడినతర్వాక వస్తాను. ఆప్పుడు 

మాట్లాడుకుందాం. ఈ సమయంలో (గ్రామంలోకి వెళ్ళావంచే గొడవ జరుగు 

తుంది. అగా దగ్గరగా కొన్ని లయిన్లు గియిన్లు పెళ్ళగించివున్నాయి. గొడవ 

జరిగింది. అప్పటినుంచి తహశీల్దారుగారు (గామంవాళ్ళతరపునే కాపలా ఏర్పాటు 

చేశారు. ఇతర(పాంతంమనిషి ఎవరై నావ స్తే [గామంలో (పవేశంచనీయరు. 

గ్రామంలో ఎవరైనా పరాయివ్యక్తిసిచూ స్తే పోలీసులు తిష్టవేనుకు కూర్చుంటారు. 

(గామంమీద జరిమానా పడుతుంది. |పజలంతా భయపడుతున్నారు అన్నా డతను, 

యువకుడు ర్మాతయినతర్యాత ఒక చెంబు పట్టుకునివచ్చాడు. శాలువలో 

నుంచి రెండురొపైలాకూడా బయటకుతీపి వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చాడు. చెంబులో పా 
లున్నాయి. “రాత్రిపూట ఆరుబయటకు వెళ్లాలన్న వంక పెట్తి చెంబు చేతిలో పట్లు 

కుని వచ్చాను. లయినుమీద రా;తిపూట టూండలానుంచి సైనికులు గస్తీ తిరుగు 

తారు, తూర్చువై పున ఎక్క డెక్కడయితే లయిను పెళ్లుగించారో, ఏ (పాంతంలో 
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(పజలు పోలీసులని బాధ పెట్టారో, అక్కడ (పభుత్వం (గ్రామాన్ని తుదిమట్టం 

చేసింది. (పజలు భయంతో వణుకుతున్నారు. రైతుసభకు సంబంధంచిన ఎర్ర 
జండావాళ్ళు ఇదరుమనుషులుకూడా వచ్చారు. వాళ్ళని (ప్రజలు చుట్టుముట్టి పోలీసుల 

అ లు లు 

వశం చేశారు.” ఆని ఆ యువకుడు చెప్పాడు. 

అర్జునలాల్ ఆ యువకునికి నచ్చజెపుతూ ఇలా అన్నాడు:_“ఇప్పుడు భయ 

పడాల్సిన అవసరంలేదు. దేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందేసమయం వచ్చేసింది. 

జపాను నేతాజీగారికి సహాయం చేస్తోంది. నేతాజీ హిందూదేశం సరిహద్దుదగ్గికకి 
ఆజాద్ _హింద్ సేనను తీసుకునివచ్చి చేరారు. మీరు (పభుత్యానికి ధాన్యం ఇవ్వడం 

పూర్తిగా ఆపుచేయండి.” 

యువకుడు మధ్యలో అందుకున్నాడు, “అయ్యా, ఎగ్రజండాలు పట్టుకునే 
రై తు-సభ (ప్రజలు పాతరలు నింపుకునే కోమట్లకు ధాన్యం అమ్మద్దని చెపుతున్నారు. 
ఈ బీదవాళ్ళ పొట్టలు కొడుతున్నారు. వీళ్ళు బెంగాలుని ఆకలితోమాడ్చి చంపారు. 
సైనికులు తమ దేశాన్ని రక్షించుకునేందుకు జపానువాళ్లతో పోట్లాడుతున్నారు. 
వాళ్ళకోసం (ప్రభుత్వానికి ధాన్యం అమ్ము అని ఆంటారు. ధాన్యం ఇవ్వక పోతే 

పట్టణంలో కూలివాళ్ళు ఆకలితో చచ్చిపోతారు. బట్టలు, ఇతరవస్తువులు తయారు 

చేసేదెవరు ?' 

“ఎర్రజండావాళ్ల కమ్యూనిస్టు రష్యాకు సంబంధించిన లంచగొండులు. 

రష్యా ఇంగ్రీషువాళ్ళతో కలిపిపోగానే ఎరజండావాళ్ళుకూడా (పభుత్వంతో కలిపి 

పోయారు. జపానువాళ్ళు మన మిత్రులు. హిందూడేశం స్వాతంత్యంపొందాలని 

ఆ దేశం నేతాజీకి సహాయం చేస్తోంది. ఇంగ్లీమవాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళటానికి (ప్రయ 

త్నం చేస్తున్నారు. ఆందుచేతనే వాళ్ళు దేశంనుంచి వెండి, బంగారాలంతా పోగు 

చేసి తీనుకుని, వట్టి పనికిరాని నోట్లని వాడకంలోకి తెచ్చారు. ఆనోట్లు తీసుకుని 

(ప్రభుత్వానికి ధాన్యం ఇచ్చావం టే చిల్లిగవ్వకూడా చెతికి దొరకదు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు 
వెళ్ళిపోతే వాళ్ళనోట్లు చింపిరికాగితాలుగా తయారై పోతాయి. మనదేశానికి నంబం 
ధించీన పై నికులు కాం(గసుతో కలిసిపోయారు. నేతాజీతో కలిసి అయిదులక్షల 

మండి హిందూదేశపు సై నికులు ఇంగ్లీమవాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోట్లాడుతున్నారు. 
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(గామవజలు ఎదుర్కోవటం (ప్రారంభి సే వాళు ఆ ఆయుధాన్ని తీసుకుని అటు 
వ ఠా 

వెపు కలిసిపోతారు" అని అర్జునలాల్ అన్నాడు, 

ఆది హేమంతబుతువు. ఆ గుడిసె కప్పుకింద సరియైన దుస్తులు లేకుండా, 

చలిరాాతి గడపడం చాలాకష్టం, “రాత్రికి నాలుగవయూమున హథార సేనుంచి బండి 
టూండలా వెళ్తుంది, రోడ్డుదోవన వె శే మీర్ వాలా వ మూడు మైళ్ళువు టుంది, 

రోడ్డు రై లులై ను పక్కగా వెళుకుంది. అనేకమంది |: తపు. ఆ బండిఎక్కి- 

టూండలా వెళతారు. లీకట్రా తులేకాని అర్దరాత్రి దా వ చండుడు బయటకు 
వస్తాడు. ఇక్కడనుంచి (ప్రయాణీకలు బయలేదుతారు. మీరుకూడా వాళ్ళతోకలిసి 
వెళ్ళండి' అని యువకుడు సలహా ఇచ్చాడు, 

ఆ యువకుడు వెళ్ళిపోయినతర్వాత ఆ రునేలాల్ కొంత నిరాశ చెందాడు. 
= 

ఆలసటచే ఆతనిశరీకం తూల్లుతూట్లుపడినట్లు చాధగావుండి._“ఇక ఇప్పుడు మనం 
భా లా 

కాన్పూరు వెడదాం. అక్కడవాళ్ళని కళిసినకర్వాజే ఏదో ఒకటి నిశ్వయం చే చేద్దాం” 

అని ఆతను ధనసింగ్తో చె చై వ్పాడు. 

లాల్, ధనపింగ్ నెమదిగా మాటాడుకుంటూ సే . 
అ గా లె ¥ 

కోసం నికీక్షి సున్నారు. ఆరకాతి దాటినతర్వాత రోడుమీద |సమాణీకుల అశుగుల 

డనసింగ్ న హడావఏడిణా లేచి సిలబకాడు “ఆగు అరునలాల్ 
a ల 

అరిచాడు. "మనల్ని ఇలా గుకిసెలోనుంచి దియటకువసూండనా చూసి చొంగలు 
అణణాటి 

అనుకుని అరవచ్చు = కృరితెల్వ కొట్టినా కొట్టచ్చు, వీళ్ళని ముందు వెళ్ళిపోనీ, 
డా రా (=) 

మనం వీళ్ళ వెనకాల వెళాం.” 

రోడ్డుమీద నలుగుకు (ప్రయాణీకులు వస్తున్నారు. ముగ్గుకు మగవాళ్ళు. 
వాళ్ళ తోపాటు ఒకస్తీ వుంది. ఇద్దరు మొగవాళ్ళు చలినుంచి కాపాడుకోవటానికి 

బూడిదరంగు రజాయిలు కప్పుకున్నారు. ఒకళ్లు తెల్లరంగు దుప్పటి. స్త్రీగూడా 
ళం య ౧ 

ఏదో రంగుదిట్ట కప్పుకుంది. వాళ్ళకు ఇరవై -పాతిక అడుగులవెనుకగా, చప్పుడు 
చేయకుండా అర్జునలాల్, ధనసింగ్లు రోడ్తుమీదకు వచ్చారు. ఇద్దరూ ఢిల్లీనుంచి 
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బూడిదఠంగులో వున్న మె త్తనిశాలువలు వెంట తెచ్చుకున్నారు. అవే కప్పు 

కున్నారు. 

హేమంతబుతువు పొగమంచుతో నిండిన ఆకాశంలో నక్షత్రాలు అక్క 

డక్కడా మిణుకుమిణుకుమంటున్నాయి. రోడ్డుమీద దట్టమైన చీకటి వ్యాపించింది. 

ఆ చీకట్లో చెట్లు ఇంకా నల్లగా అగుపిస్తున్నాయి. పైన సన్నని పొగమంచు 

వ్యాపించడంవల్ల కింద రోడ్డుమీద ధూళీ కొంచం బూడిదరంగులో వున్నట్లుంది. 

రోడ్డుపక్కనవున్న చిన్నచిన్న పొదలుకూడా స్పష్టంగా కన్చించటం లేదు. అర్జున 

లాల్, ధనపింగ్ లకన్నా ముందుగానడిచే (పయాణీకులుగూడా అస్పష్టంగా నీడలులా 

దులుతున్నారు. తెల్లని ముతకదు ప్పటి కప్పుకున్న మనిషి, ర్డీ ఎ_తెన _సంభం 

ముందుకు కదిలి వెడుతున్న ట్లుగా అనిపించాడు. ఆ స్తంభం సరిహద్దు సూచి స్తున్న 
ట్లుగా -వుంది, 

చలికాలపు త్మీవతనుంచి తమదృషిని మరల్సుకోవటంకోనం అర్హునలాల్, 

ధనపింగ్లు తమలో తాము మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇంతలో అర్జునలాల్ 
“వాళ్ళెవరూ ?' అని అడిగాడు. రోడ్డుకు ఎడమవైపున నేలకన్నా ఎత్తుగావున్న 
ఓ దిబ్బమీద రైలులైను వుంది. ఆ ల్లైనుమీదనుంచి కొన్నినీడలు రోడ్డువెపు 
దిగుతూ కనిపించాయి. 

నసింగ్ అర్జునలాల్ చేతులు సట్టుకుని_“సైనికులులా కనిపిస్తున్నారు" 

అన్నాడు. వాళ్ళిద్దరూ రోడ్డుపక్కనవున్న ఒక చెట్టుకింద నీడలోనుంచి నడుస్తు 

న్నారు. “లై నుమీదకు పద' అన్న సైనికుల తిట్లు, బెదిరింపులు వినిపించాయి. 

అర్జునలాల్, ధనసింగ్లు చెట్టునీడలోనే నిబ్బనిపోయారు. తర్వాత ఒక 

పెద్ద పొదచాటుకు వెళ్లారు. రైలులై ను రోడ్డునుంచి నలభై అడుగులకన్నా ఎక్కువ 

దూరంలేదు. ముందు (ప్రయాణీకులు, వాళ్ళవెనుక సైనికులు లైనువెపు వెళ్ళ 
సాగారు. వాళ్ళు లై నుమీదకు వెళ్లారో, లేదో అతివేగంగా తుపాకులు (పేలిన 
శబ్దాలు వినిపించాయి. మూడు తుపాకీగుళ్లు పేలాయి. కేకలు వినపడ్డాయి. ఆ 

తర్వాత రెండుగుళ్ళు మళ్ళీ పేలాయి. 

అర్జునలాల్ , ధనసింగ్ లు ఊపిరి బిగబట్టి, పొదవెనుక దాక్కుని, ఒకళ్ళ 

భుజాలు ఒకళ్లు పట్టుకుని, దిడదడలాడే హృదయాలతో, కచ్చు పెద్దవిచేసుకుని 
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చూస్తున్నారు. ఏడు స్తున్నశబ్దం వినిపించింది. ఆది ఆ స్తీగొంతు. సై నికుల నవ్వులు 

వినిపించాయి. 

ఒక సైవికుడు బిగరగా పరిహాసంచేసి “దుర్మార్గు కాలా ! ఎందుకు ఏడుస్తు 

న్నావ్? నీకోసం ఆంబోతుల్లాఎటి అయిదుగురం మొగాళ్ళం సిద్ధంగా జ్ 

మెదలకుండా వుండు, గొడవచేళావంచే (పభుత్వం తుపా కీగుండు ఇంకొకటి పేలు 

తుంది అని తూర్పు పంజానీభాషలో అన్నాడు. 

'ర0డవ సై నికుడు ఇ౦కా దిగ్గరగా నన్వాడు. 

అర్హునలాల్ సై నికుబమాటలను ఆర్థం చేసుకో బేకపోయాడుం,  ధనపింగ్ 

అటువైపు పు చెవులు పెట్టి అర్ధం చేనుకోవటానికీ (ప్రయత్నం చె చేశాడు_' అరేయ్, ఆనవ 

సరంగానే ప్రయాసపడ్డాం. ముగ్గురిదగ్గికాకలిపి పడిేగురూవాయలు దియట 

పడాయి" ఆని మాజాడుపంటూ సెనికులు నవు 
Ga (ag) (un 

కడు బిగ్గరగా మాట్లాడటం వినిపించింది_“ఏను తమ్ముడూ, ఈ డబ్బు 
౧ 

కొల్ల గొట్టి సంపాదించినది. బుక్యేద్ దగ్గర దాచివుంచు. రెపు భుర్జానుంచి అయిదు 

సీసాలు వసాయి." 
దీ 

ఇంకొకడు తిట్టి_“ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడి లయినుమీద వడేయ్, దీనితో 

కొంత సమయం గడుస్తుంది" ఆని చెప్పాడు. 

అప లం. ధనసింగ్కు ( ఆత్యంతభయంకరంగా కన్పించి ంది, అతను తర్వాత 

మిగిలిన న నికులికుగూడా సిగరెట్లు ఇచ్చాడు, పైనికులు సిగ రెట్టుదమ్ములు పీల్చడం 

మొదలుపెట్టారు. చచ్చిహోయిన మనుష్యుల చితులమీద నిప్పురవ్వలు పడి అంటు 

కుని కాలుతున్నట్లుగా వుంది, 

చెట్ల కొమ్మలు కాంతివంతం కాసాగాయి. రైలులై ను ఎత్తుగావుంది. దాని 

మీద నిలబిడ్డ సైనికలముఖాలు ఆ వెలుగులో కనిపించపాగాయి. ఒక సై నికుడు 
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తన రైఫిల్ను నేలమీదపదేసి, పోట్లాడుకుంటున్న ఇతర సై నికులకన్నా గొంతెత్తి 
“పోట్లాట ఎందుకు? లాటరీ వెయ్యి, ఎనడినందిరు వస్తుందో |” అన్నాడు. 

వెన్నెల పై నికులమీద పడుకోంది. వాళ్ళదు స్తులు స్పష్టంగా కనిపి స్తున్నాయి. 

ఒక 'సెనికుడు తన రె ఫిల్ను లై నుకు ఆనించి పెట్టాడు. దెబ్బతివిసడివున్న ఇద్దరు 

(గ్రామస్టుల శరీరాలమీదనుంచి రజాయిలాతీసి అతను లై నునుంచి దిగి ధనసింగ్, 

ఆర్జునలాల్ దాగివున్న పొదవై పునడిచి రాసాగాడు, వాళ్ళిద్దరూ శ్వాస బిగబట్టి 

తలలు వంచుకుని కూర్చున్నారు. 

పొదలమధ్యన థాళీచోటులో సైనికుడు ఒకదానిపైన ఒకటి రజాయిలు 
పరిచాడు. తిరిగి వెళ్ళి లై నుదగ్గర చేతులలో ముఖం దాచుకుని కూర్చుసివున్న స్తీ 

చేతులు పట్టుకుని అక్కడికి లాక్కురావటం మొదలు పెట్టాడు. 

ప్రీ చేతులుజోడించి ఏడవసాగింది. సైనికుడు బిగ్గరగాసవ్వుడూ. తిట్టాడు, 

“ఇప్పుడే కాల్చిపారేసాను....' అని బెదిరించాడు. కండు నికుడు ఆ కొత్త 

తిట్టుతోదాటు నవ్వు కలిపాడు. 
వ 

యోగా 

నికుడు ఆ స్రీని చేతులకో పట్టుకులాగి రోజాయిలు పరిచివున్నచోటికి 

డు. వెన్నెలతో ఆస్తీ చెక్కిళ్ళమీదకు కారిసస్తున్న కన్నీళ్ళు కనిపిస్తు 
న్నాయి. సె నికుడు ఏడ్చే ఆ త్రీని చేతులమీదవేసుకుని ఎత్తుకొచ్చి పొదలమాటున 

పరచివున్న రజాయిలముద పడేశాడు. ఆ స్థలం అర్హునలాల్ తీ, ఛనసింగ్ లకు మూడు 

అడుగులదూరంలోమ్మాత మే వుంది. త్రీ వెక్కివెక్కి ఏడవటం. సైనికుడు వాగే 
వాగుడు వాళ్ళిద్దరి చెవులకు వినిపిస్తూ నే పున్వాయి. 

మంచుతోగూడి సర్ సర్మని వీచే గాడిలోకూడా ధనపింగ్ శకీరం చమ 

టతో తడిపిపోయింది. వాళ్ళకు వివిపి స్తుందడన్న భయంతో ఆతను అర్జునలాల్ తో 

ఏమీ చెప్పలేక పోతున్నాడు. శరీరంలో భరించరాని వ్యాకులత, కోసం, దుఃఖం 

కలుగుతున్నాయి. ఊపిరి ఆడటం లేదు. అతను అర్జుగలాల్ భుజం నొక్కాడు. 

అర్జునలాల్ చూపినమీదట అతను సై నికుసివై పు సౌంజ్ఞచేపి తన గొంతు రెండు 

చేతులతోనూ పట్టుకుని సిపాయిని చంపటానికి, ఆ న్తీవి విడిపించడానికి (పయ 

త్నిదామని సౌంజచేసి చెప్పాడు. 
యల తో 
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లయినుమీద నుంచునివున్న సైనికులు బిగ్గరగా అరుస్తూ అన్నీ లకర మైన 

పరిహాసం చేస్తున్నారు-*అరేయ్ పెళ్ళికొడకా, మావంతుకూడా వస్తుందవి గురు 
"పెట్లుకో, జాగత్త ! మొదట అందరం ఒక్కొక్కసారి వెళ్లాం ॥ తొందరగా 

కౌనియ్యి, లేకుంపే వచ్చి సీ నడుంమీద ఒక్క చెద్చి వేస్తాం [1 

అర్జునలాల్ వారివైపు చూపించి తుపాకులు కౌలుసార న్న సౌంజ్ఞచేసి= “వాళ్లు 

గుళ్లు పేలుసారు' అని చెప్పాడు. 

పని పట్టుకుని తీసుకొచ్చిన సెనికుడు తిట్లు తిడుతూ లేచివిలబడి పంట్లా 

మును నడుంమీదకు లాక్కుంటూ మ. వెళ్ళిపోయాడు. అటునుంచి 

రెండవ సైనికుడు “నావంతు" అని అరుస్తూ ఈ వైపు పరుగెత్తుకువచ్చాడు. ఇదే 

విధంగా ఒకరితర్వాత ఒకరుగా అయిదుగురు సైనికులు వచ్చారు. స్రీ కేకలు, 

ఆయ్యో-అయ్యో అన్న అరుపులు హీనస్వరంలో వినపడుతున్నాయి. 

అయిదవవ గి క్తి ఇంకా తిరిని వెళ్ళదు, ఇంతలో లైనుసుద నుంచునివున్న 

సైనికులు బిగ్గరగా sues కౌసిమ్, గస్తీ వస్తోంది, తొందరగా రా!' 

లై నుమీద తూర్చువెపు నక్షత్రంలా ఓ పెదకాంతి వెలిగింది. అతి వేగంగా 

టార్చిలై టు కోణాలు వ్యాపిస్తూ ఘూ ముందుకు వసునాాయా, 

కాసిమ్ పంటా సరుకుంణూ ల్ 

తమతమ టా సంచులు తగిలించుకోవటం మొవలుపెైటారు కొద్దినిముషాల 
వని! 

తర్వాత లై నుమీదకు ఒక (టాలీవచ్చి ఆగింద, అయిదుగురు పై వికలూ ఉత్పా 

డా కా హంగా లైనులో నిలబడి టారీపై సకార్చున్న ఆఫీసర్లకు న 

ట్రాలీనుంచి ఇద్దరు ఆఫీసర్లు దిగారు. ఒకతను ఆంగ్లేయడు, రెండో 
(ఇ 

ఆతను భారతీయుడు. ఇదరు ఆఫీసర్ల చేతుల్లోనూ పెదపెద టార్షిలె టు వున్నాయి, 
ది ౧ లః ౧ ౧ వ టాం 

టార్చి వెలిగించి ఆఫిస రర్డు తమలోతాము మాట్లాడుకున్నారు. 

భారతీయ ఆఫీసరు ఎైనికులని “ఏం పోట్లాట జరిగిందిః" అని అడిగాడు, 

ఒక సిపాయి ఆడుగు ముందుకువేసి 'అ అయా, ఈ దుర్మార్గులు లై లెను ఆతు 

కలు ఊడతీ స్తున్నారు. మేము అక్కడికి రౌండుమీద వెళ్లాం. ఒక స్తంభం చాటు 

నుంచి తుపాకీగుండు కౌాల్చాంి అని చెప్పాడు. ఇంగ్లీ మ ఆఫీన రు టార్చివెలుగును 
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లయినుకు చుట్టుపట్ల వేసిచూ స్తున్నాడు. టార్చి వెలుగు ధనసింగ్, అర్జునలాల్లు 

దాక్కు.నివున్న పొదలవై పు పడింది. ఆ టార్చిలై టు కిరణాలు వాళ్ళకళ్ళల్లో ముళ్లులా 

గుచ్చుకుంటున్నాయి. వాళ్లు ఆ పొదల్లో ఇంకా (క్రిందగా దాక్కున్నారు. ఇద్దరు 

ఆఫీసర్లు ఆ పొదవై పు దిగివచ్చారు. 

ధనసింగ్, అర్జునలాల్ ల గుండెలు దడదడలాడుతున్నాయి. ఆంగ్హేయ 

ఆఫీసరు పొదలచుట్టూ, ఇసుకదిబ్బిలచుట్టూ తిరుగుతూ అటువై పునడుస్తూ ముందుకు 

వస్తున్నాడు. ధనపింగ్. అర్హునలాల్ల శరీరాలు చమటకో తడిసిపోయాయి. 

వాళ్ళనిగూడా లయినుమీదకు తీసుకెళ్ళి తుపాకిగుళ్ళతో హతమారుస్తారని వాళ్ళ 

కనిపించింది. ధనసింగ్ చేతివేళ్ళకో పిడికీలిబిగించి, ఆఫీసరు వాళ్ళపొదవై ప పు 

అడుగు వేస్తూనే ఆతనిముక్కుమీద బిలమంతా వుపయోగించి గుద్ది, శక్తినంతా 
కూడదీసుకుని పారిపోవాలని నిశక్ళయించుకున్నాడు. వెనుకనుంచి. తుపాకులు 

కౌల్చనీ, ఆతను ఏమైనా (ప్రాణాలు ఒడ్డదలచుకో లేదు. 

ఆంగ్లేయ అపీసరు, ఆతనివెనుకే భారతీయ ఆఫీసరు పొదలవై పు వస్తు 

న్నారు, వాళ్ళ టార్చివెలుగు పొదలనుఐచి దాటిపోయి. నేలమీద పరచివున్న రజా 

యిలమీద పడింది. పొదలలో డాగవున్న ధనసింగ్కు కనిపిస్తోంది, రజాయామీన 

ప్రీ వెల్లకిలగా పడివుంపి. మొద్దువిదలో వుందో, స్పృహలేసిపరిస్టితిలో వుందో, 

లేకపోతే చచ్చిపోయిందోకూడా వరక వల న చేతులు పక్కలకు చాపి 

వున్నాయి. పావడా నడుమునుంచి పైకి తోయబడి తిరగేపివుంది. 

ఆంగ్లేయ ఆఫీసరు స్తీ శరీరంమీద దృష్టిపడగానే కళ్లు తిప్పుకున్నాడు. 

టార్చివెలుగును మరోవై పుకు తిప్పాడు, భారతీయ ఆఫిసక టార్చి ఆర్చేశాడు. 

ఇద్దరు ఆఫీ సర్లు చర్చించటం మొదటి పెట్టారు. ఆంగ్లేయ ఆఫీ సరు విగరగానూ, 

కోపంగానూ మాట్లాడుతున్నాడు. భారతీయ ఆఫీసరు అతనికి తెలియవరు స్తున్నాడు. 

ఇద్దరు ఆఫీసర్లు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఆంగ్లేయ ఆఫీసరు కోపంతో పళ్లు 

కొరుకుతూ చీదరించుకుంటూ వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఏమీ మాట్లాడకుండా ట్రాలీలో 
కూర్చున్నాడు. భారతీయ ఆఫీసరు సై నికులనుపిల్చి._“మీరంతా ఇప్పుడే ఒక్క 

సారి ఇక్కడనుంచి మార్చ్ చేసి స్రేషనుకు వెళ్లండి, లయిన్ను కాపలా కాయండి. 
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ఉదయం వెళ్ళే దిండిఎక్కి. టూండలాచేరి సేషన్ ఆఫీసులో రిపోరు చేయండి" అని 

ఆజ్ఞాపించాడు. 

ఆఫీసరు జేబులోంచి ఒక నోట్ బుక్తీపి ఏదో (వాపి, చీటీ చింపి, ఆ సైని 
కుల నాయకుడికి ఇచ్చాడు. “ఈ కాగితం ఆఫీసులో ఇవ్వండి" అని చెప్పాడు. పైని 
కులు అతినేర్చుగా ఒక వరుసలో నిలబిడ్డారు. రై ఫిళ్ళు భుజాలమీదకు ఎత్తుకున్నారు. 
భుజాలు, అడుగులూ కలిపినడుస్తూ తూర్పువైపు వెళ్ళిపోయారు. భారతీయ ఆఫీసరు 
గూడా (ట్రాలీలో కూర్చున్నాడు. (టారీఇంజను గురుదుని బం చేసింది. వేగంగా 

ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. 

వున్నాయి. కాళ్ళూ, చేతులూ సాపుచేసుకుని, ఒళ్ళు విరుదుకున్నారు. ఎదురుగా 

రజాయిమీద నృ హక పడివున్న స్తీ కన్నించింది. వాళ్ళతణలు పిగ్గుకో ఒంగి 
పోయాయి. ఒళ్లు విరుపు ఒక్కసావ ఆగిపోయింది... సంకోదంలో పరస్పరం 

చూసుకో లేక పోతున్నారు. ఈ దిష్ప్టలేనిదాన్ని ఏం చేయాలి అని వాళ్తు ఆలోచనలో 

పడ్డారు. ఇలాగే ఎలా వదిలివెళారు? కాని ఆమెవైపు చూడటానికి, ఆమెను తాక 

నికి రైక్యం కలగలేదు. q 

బొంగురుపోయిన ఆ స్తీ కంఠంనుంది నిట్లూర్చు వినిపించింది. కొద్దిగా 
gs ఏ యణ 

మూలిగినధ్వని వచ్చిం. ఆమె పక్కకి వ త్రిగిలింది. పావడా సరుకుని పిగు 
ఇ a) 

ముడుచుకుపోయింది. మోచేతి ఆధారంతో మెక పెకెత్తి నాలుగువై పుల చూసింది. 

ఆరునలాల్ దె ర్యంచేసి బాధగా_'చెల్లెమ్మా, పద నిన్ను ఇంటిదగర దిగ 

బెటి వసాం” అన్నాడు, 
ణు అనాటి 

ఆమె బిగ్గరగా ఏడవటం మొదలు పెట్టింది. 

అర్హునలాల్ ఆమెను ఓదార్చి, ఇంటిదగ్గర దిగబెట్టటంగురించినమాట మళ్ళీ 

ఎత్తాడు. కానీ ఆమె తలమీద చేతో కొట్టుకుంటూ, “అయ్యో, నేను చచ్చిపోయాను. 

ఎక్కడికి వెళాను? నేనుకూడా ఇక్కడే చచ్చిపోతాను. ఆ చచ్చిపోయిన శవాలకో 
బాటు కలిసిపోతాను' అని వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగింది. 
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అర్జునలాల్ , ధనసింగ్లకు ఏమీ గత్యంతరం లేకపోయింది. ఆ స్ర్తీని 
అలాగే వదిలి వెళ్ళటానికి కాళ్లు కదలటంలేదు. అక్కడే వుంటారా అంళకే దేని 

కోసం: లైనుమీద రైలు వచ్చేవేళ అవుకోంది. విధిలేక, బాధపడుతూనే కళ్ళల్లోకి 
వుబికివచ్చే కన్నీళ్ళని ఆపుకుంటూ, రోడ్డుమీదకునచ్చి, వేగంగా స్టేషనువై పు నడవ 
సాగారు. రైలుబిండి ముందుభాగంవెబుగు దూరంనుంచే కనిపించింది. వాళ్లు 

_సేషనువైపు పరుగెత్తారు. ఆతి కష్టంమీవ రై లుబిండిలోకి ఎక్కి కూర్చోగలిగారు. 

టూండలా సేషనునుంది సైనికులను తూర్పు పడమరలకు తీసుకువెళ్ళే 
రెండు ప్పెషల్ ట్రయిన్లు సిద్దంగా వున్నాయి. థాకీదుస్తుణ ధరించినవాళ్ళతో 

స్టేషను నిండిపోయింది. ధనసింగ్కు వీళ్ళలో (ప్రతిఒక్కరూ దేశాన్ని నాశనంచేసే 
(క్రూరమైన ఘాతుకులుగా కనిపి స్తున్నారు. అకనిమనసు కోపంతో వుడికిపోతోంది. 

టూండలాలో రైలుబండి గుంపుతో (కిక్కిరిపిపోయి౨ది, అర్హునలార్ , ధన 

సింగ్లు గుంపులో కలిసిపోయి ఇరుకుగా కూర్చునివున్నారు. _పయాజీకులు 
లోపలికి దూరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కిటికీలోనుంచి ఒకతను రెండు 
మూడుసార్లు పిలిచాడు___“గురూ, ఓ గురూ: అర్జున్ తమ్ముడూ, అరే గుర్తుపట్టా 
లనికూడా ఆనుకోవటంలేవా? అరే, నేను మహపూడ్ని, మాకోసం చోటువుంచు,” 

అర్జునలాల్ చేతినిచాపి :మహఫూజ్ని కిటికీలోనుంచి లోపలికి లాగాడు. 
మొదటినుంచే కష్టంగా కూక్చునివున్న జనం దానికి అభ్యంతరం తెలసటం మొదలు 

పెట్టారు. అర్జునలాల్ వాళ్ళని వూరుకో పెళ్తుందుకు, “అరేయ్ తమ్ముడూ ఇత 
నెవరో తెబుసా, (పభుక్వపుమనిష. కావాలనుకుంటే మనల్నందన్నీ దింపి ఎచివేయ 

గలడు. 

“పి, ఐ. డి. అయివుండచ్చు.” 

“ఇప్పుడు ఏం చెప్పులతో కొడతారా మ్నితులారా 1 మహపూజ్ తన ముఖం 

మీదపడిన జుట్టును చేతో సరిచేసుకుంటూ అన్నాడు. 

“ఎమిటి అంటున్నావ్ !' అర్డునలాల్ నవ్వాడు. “ఎప్పుడు వచ్చావ్ దేవలీ 

నుంచి? ఎలా గడిచింది ౫' 

“అంతా చీకటిగావుంది మిత్రుడా, నాదేముంది, దియట వున్నట్ల యితే (పభు 
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త్వంతో పోట్లాడుతూవుండేవాళ్లం. జైల్లోవున్నా పోట్లాడుతూ నేవున్నాం. ఇప్పుడు 

కూడా సి.ఐ. డీ వాళ్లు తరుముకువస్తున్నారు.” చుటుపక్క_లజనం, ధనసింగ్ అతని 
ne) దీ ర 

మాటలు ధ్యాసగా వింటున్నారు, 

ఆర్జునలాల్ మళ్ళీ నవ్వటం మొదలుపెట్టాడు. “పోలీసులు అనవసరంగా 

వీ వెనుక పడారా? నువ్వేమో యుదంలో ఇంగిమవాళాకు సహయం చే సున్నావు. 
a > య శ 

దీన్ని “పీపుల్స్వార్ ' అంటావు. మహహూజ్ బిగ్గరగా అన్నాడు “'ఆలాగనే చె 

పీ గాందీభండార్ చేస్తో. ది వాళ్ళు కం ౭బీలు తున్నాను. ఇంగ్నీషవాళ్ళకి సహాయం 

సవ్తయి చేస్తున్నారు. చుముమా(క్రం జపానువాళ్ల చేత స చేశాన్ని రక్షించుకోమని 

చెబుతున్నాము. యుద్దం పూచి, మానాయణల్ని జై లనుంచి 

Fs జపానుతో జీేట్లాడశాము అని 

మ్మాతం దేశాన్ని అనవసరంగా నాశనం చేసున్నారు. వాళ్ళు సరిగా యుద్ధమే 

చేయలేదు." 

రాజసీతికి సందింధించిన చర్చ [పారంభదుయింది. అర్జునలాల్ ఉతే 
మూకీ 

“యుదంలో ఇంగీషువాళ్ళకు సహాయం చేయమని నువు చెపుతుసా జితుడై “యుర్ధంలొ ఇంగ్లిషువాళ్ళకు సహాయం నువు చెపుతుస్నావ్ 

ఇదుగో విను" అని అతను [కితంర్శాతి చూసిననంఘవన వినిపించాడు, 

ధనసింగ్ మెదలకుండా వింటున్నాడు. హిాంండూడేళపు సేఫలు ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళతో తిరుగుదాటుచేసి దేశంతరపున కో సిద్దంగా వున్నాయి అన్న 

రేడియోలో నేతాజీమాటలు అతనికి గుర్తుకు వస్తున్నాయి. అర్దునలాల్గూడా 
(గామంలో ఇదే చోధించివస్తున్నాడు. ఇదే హిందూదేశపు సేనల దేశభక్తి 1 
అతనిదునసు అ చర్చునుంచి కొంళ్ళపాంతంలో వదిశిపెట్రివచ్చిన సోమామీదకు 

మళ్ళింది. ఆరాత్రి నేను ఆ దుర్మార్గులను చంపివుం డకపోతే....సోమా గదివోనే 

వుండేది, పొరపాటున తణుపు తెరిచివుం టే సోమాకీ ఏం జరిగేడ ? 

ఆ౭తకు.కితం ర్మాతి జరిగినసంఘటన సమయంలో ఆంగ్లేయ ఆఫీనరుకు, 

భారతీయ ఆఫీసరుకునుధ్య చర్చ ఇంగ్లీషులో జరిగివుండటంచేత ధనసింగ్ అర్థం 

చేసుకోలేక పోయాడు, అర్జునలాల్ వల్ల ఆ నంభాషణవివరాలు తెలిశాయి = ఆంగ్లేయ 

ఆఫీసరు పొందూడేళపు సైనికుల దుష్ప్రవర్తనకు ఆ(గహంపొంది వాళ్ళకి 
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అక్కడే 4క్ష వేయాలని అన్నాడు. భారతీయ ఆఫీసరు “నెలనుంచీ వీళ్ళు ఈ లైను 

మీదనే పని చేస్తున్నారు. ఒక వేళ వీళ్ళు (గామీణులకో సోదరభావం పెంచుకుంటే 

పరిస్టితి చెయ్యిదాటిపోతుంది. వీళ్లుగూడా తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళతో కలసిపోతారు 
అని వాళ్ళని సమర్థించాడు. 

మహపూజ్ అడిగాడుకదా-'ఇదేనా నీ విప్తవపు కార్యక్రమం: ఇప్పుడు 
చెప్పు |” 

ఒక ముసలాయన తల ఆడించి, “తమ్ముడూ నువ్వు ఏమైనా చెప్పు, 

ఇంగ్లీష్మపభుత్వంమాకం నాషియమే చేస్తుంది' ఆన్నాడు. 

మహపూజ్ అభ్యంతరం పలికాడు. “ఇంగ్రీష్టపభుత్వమే ఒకవేళ న్యాయం 
చేసేదయితే ఇతరుల రాజ్యుంమీద ఎందుకు అధికారం చెలాచూనుంది మీలాంటి 

వాళ్ళబుద్ది తప్పువారిన పట్టించటంకోసం మీ పజలమనసుల్లో గౌరవాన్ని, నమ్మ 

కాన్ని ఏర్పర చటంకోసం, అపి ఇటువంటిన్యాయం చూపిస్తుంది. మీరు రీ ఇ 
గ్ ఇని క భ్ మ్ న. జ వాళ) బానిసకుకు_ల వాళుచేసే ఉపకారానికి బదులుగా నందేశనుల నడవడికను 

కి లూనా స్ట్ త (ee 

నీ 

ఆంచనా వేసి చూస్తారు. నిజఐగా ఏడబుద్ధి నవ. తమని మనుష్యులుగా కాకుండా, 

దుండగాలు కావాలని చేస్తుం. 

మహఫపూజ్ అర్జునలాల్ భుజంమీద చెయ్యినేసి....ఈ నై న్యంమీద నమ్మకం 
వుండబటేకదా మీరు 4. లో ఇంగ్లీమవాళ్ళమీద తిరుగుబాటు చేయటానికి వెళ్లారు 2" 
అని ఆడిగాడు. 

అర్జునలాల్ ఇంకొకవిషయాన్నిగురించి మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. 

ఢిల్లీ జైలు వృత్తాంతం వినిపించాడు. మహహపూజ్ దేవలీకాంపు వృత్తాంతం విని 

పించాడు. ధనసింగ్ మౌనంగా కూర్చున్నాడు. 

కాన్పూరులో అర్జునలాల్ మూడురోజులు ధనసింగ్ని వెంటేసుకుని తిరి 

గాడు. కాన్పూరులో అతను తన రాజనై తిక జీవితపు తొలిరోజులు గడిపాడు. 
కాం[గెనుతరపున మ్యునిసిపాలిటీ ఎన్నికలలో పాల్గొన్నాడు. అక్కడ అతన్ని 

ఎరుగున్నవాళ్ళు చాలామంది వున్నారు. చాలా నమ్మకంతో అతను కాన్పూరు 

వచ్చాడు కాని ఆ నమ్మకం నిరాశగా మారిపోయింది. 
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కాన్పూరులో పోలీసులు పన్నే వల ఢిల్లీకన్నా ఏమీ తక్కువ కాదు. కౌంటగె 

సుకు కొద్దిగా అనుకూలురై న కొందరు వ్యక్తులు ఖైదు చేయబడ్డారు. మరికొందరు 

పరారి అయ్యారు. కమ్యూనిస్టులు కాం గసువాళ్ళను పట్రిస్తున్నారన్న వదంకివూతం 

బాగా వ్యాపించిపోయింది. అర్జునలాల్ మోతీదగ్గరకు వెళ్ళాడు. $8 వ నంవత్స 

రంలో జరిగిన మ్యువిపిపల్ ఎన్నికలలో అతను మోతీకి చాలా సహాయం చేశాడు, 

మోతీకూడా అప్పుడప్పుడూ కమేషన్ మీద అర్జునలాల్ పేరుతో ఒకటిరెండు 

బేరాలు చేసి, అతనికి కొంత సహాయం చేసేవా వడు, అదే ఆధారంతో అర్జునలాల్ 

నిక్చింతగావుండి, రాజనీతికి సందింధించిన పనులుచేస్తూ వుండేవాడు, “ిల్రీలో 

రామూదగ్గర మోతీ అకిన్ని కుదర్చాడు. 

మోతీ ఆప్పటిదేశపు పరిస్థితిని దృష్టిలోవుంచుకుని, అర్జునలాల్కు. అతని 

మి(తునకు చోటివ్వటానికి తరస్క_రించాతు_“ఎవర్ని చూసినా తెలుస్తుంది మమ్మల్ని 

ఎలా తినే స్తున్నారో : బజారంతా పూర్తిగా నాశన మైపోయింది. (పభుత్వం అన్నీ 

నాశనం చేసేసిం:. మీరు చెయదలచుకుం టే, (గ్రామాలలోకివెళ్ళి రై రై తులను ప్రభుత్వా 

నికి సహాయఎవేయకు6డా వారించండి. ఇలా సరుకు ఆపటం రగెసుకు తగ్గపని 
స న అట్ లో వజ ఉనాన జ్యో 

కాడు. ఇందుచేజన 7 ద్ర గరు ఊం అటి 

క గడు స్తున్నారు. త్క్షల్లో క. త. వట కం కళిళారు, 

వాళ్ళు పట్టణపొ 'ీసుఠాణా ? సిమాదేళాలకి పళూవుంటారు.. కొం్గగెసుమీవ. చాటు 

మాటు సానుభూత్గూడా (ప్రతచస్తారు. 

ఆర్జునలాల్ వాళ్ళని 'నమస్కారమండ' అని పలకరించాడు. వాళ్ళు కొంచం 

తటపటాయించి, తర్వాత ఆర్హ్జునలాల్ ను ధనసింగ్ నుంచి కొంచం పక్కకి తీసుకు 

వెళ్ళి, 'మంరతివాడ్పె; నువ్వు ఇలా తరుగుతున్నావ్. పోలీసులు నిన్ను వెతుకు 

తున్నారు" ఆని చెప్పారు. 

“నేను ఇక్కడికి మొన్ననే వచ్చాను. ఏం జరగలేదుకడా | ఏమన్నా వారంటు 
వుందా?" ఆని అడిగాడు ఆర్డునలాల్, 

“వారంటు లేక పోవచ్చు కానీ, పోరీసుఠాణాలో ఆఫీసుదగ్గర నిన్ను గురిం 

M—12 



1 మనిషి రూపాలు 

చిన చర్చ జరుగుతోంది. నువ్వు పట్టణంలో వున్నావు. కాం గెసుతర పున సమ్మెలు 
చేయిస్తూవుంటావు. ఎంతైనా కాన్పూరు నీకు కేమంకాదు " 

“ఎక్కడికి వెళ్ళిపోనూ....? ఇప్పుడే ఢిల్లీ జైలునుంచి వస్తున్నాము." 

“అరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో, బొంబాయి వెళ్ళు. మంచిరోజులు వచ్చేంత 

వరకూ ఏదో రోజుకూలై నా చేసుకో. భగపంతుడున్నాడు, బొంబాయిలో మనకి 

మా న్వంతమనుష్యులు వున్నారు. వాళ్ళ కమిషన్ వ్యాపారంలో చేరు.” 

“మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను' అన్నాడు అర్హునలాల్ అటూ ఇటూ 

చూసి. 

“ఇంటిదగ్గరకుమ్మాత౦ రావద్దు. బొంబాయిలో శేఖ్ మేనన్ స్ట్రీట్లో 69 వ 
నంబరు ఇల్లా వుంది. ఆయనపేరు జగ్ జీవన్. నువ్వు కాన్ఫూరునుంచి వెళ్ళిపో. 

ఇక్క-డి వాతావరణం సరిగాలేదు. తెలిసిందా!" అనిచెప్పి వాళ్ళు ముందూ వెనుకా 

బెరుగ్గా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. 

అర్జునలాల్ తిలక్ హాల్ దగ్గర ఆగిపోయాడు. ఆ స్టలావికి తిరిగిరాకూడదు, 

కాని ఎక్కడికి వెళ్ళటం ? అని ఆలోచించాడు. సందులలోనుంచి తిరుగుతూ 

కార్నేల్ గంజ్ లో వున్న పాత స్నేహితుడిదగరకు వెళామనుకున్నాడు. సందు 
Ca) ఎ 

మలుపుదగ్గర గణేష్ కలిశాడు. అతను సైకిలు నెట్టుకుంటూ నడిచివస్తున్నాడు. 

ఇటువంటిసమయంలో కమ్యూవిస్టుతో కలవటం అర్హునలాల్ కు మంచిదిగా అని 

పించలేదు, కౌని ఎదురయాడు. “చెప్పు నేస్తం! ఏమిటి విశేషం" అంటూ గణేష్ 

ఆరునలాల్ ని ఆప్యాయంగా దగిరకు తీసుకున్నాడు. 
జ nN 

గణేష్, అర్జునలాల్ది పాతస్నేహం. ఇద్దరూ 1995 లో జరిగిన నమ్మెల్లో 

కలిసి పనిచేశారు. మళ్ళీ ఎన్నికలలో ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎదురుగా పోటీకి నిలిచారు. 

“చెప్పు సోదరుడా, స్టాలిన్ ఏదైనా ఉత్తరం (వ్రాశాడా? ఇప్పుడు ఏ 

(ఫంటుకు మారాలని ఉ త్తరువు వచ్చింది ఇ అనడిగాడు ఆర్డునలాల్ 3 

“తోడోగారి ఉత్తరం వచ్చింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళవి వెళ్ళగొట్టి జపానువాళ్ల 
శాసనాన్ని శెలకొల్పటంలో ఎందరు సోషలిస్టులు, కాంగెసువాళ్ళు సహాయం 
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చేస్తారో, వాళ్లందరికీ పోరీసుతాణా ఆధికారులుగాగానీ. రేషన్ షాపు పర్మిట్గాని 
ఇస్తామని ఆయన (వాశారు' అని గణేష్ సమాధానం చెప్పాడు. 

“కాం గెసువాళ్ళని ఖై దుచేయించిన కమ్యూనిసులకు ఇంగీషువాళ్ళు తహశీ 
ర్ూ లు ae) 

కార్ గిరి ఇస్తారు. అంతేగా |' 

“ఏ వెధవ ఎవల్లి ఖైదు చేయించాడు 1” గణేష్ ఆర్జున్ చేతిని తన చేతిలోకి 

తీసుకుని నొక్కి-పట్టుకువి, చెవిలో రహస్యంగా అన్నాడు.__"నిన్నంతా సట్ ఇన 

స్పెక్టర్ చౌబే నీగురించి అడుగుతూనేవున్నాడు. మాకు =తవితో సందింధ 
"మేముంది। ఆని 'మేమన్నా౦. అరే అయ్యగారు ఊళ్ళోకి వచ్చేశారు, మీతో కఠి 

వరా! అని ఆయన అన్నారు. ఆ రోజుల్లో జయిశే వాళ్ల మిమ్మల్ని తిట్లు తిడుతూ 
ధా గా 04 గా 

వుండేవారు. ఎంతమందిని డేవలీ పంపించారో లెక్కలేదు. పై కిమ్శాతం మాకు 

అందరూ సమానమే అంటూ తప్పించుకుంటారు.” 

“ఆ వెవవని ఉట్టాం, మేము నిన్ను బాగా ఎరుగుదుము. కమ్యూనిస్టులు 

కాం, గెసువాళ్ళని పట్టిన్తార ని నువ్వు అంటావు. కాం గెసువాళ్ళు కమ్యూవిస్టులను 

పట్రిస్తారని మాతో వపుతావు. మీముఖ్యనాయకుడు ఎక్కడ దాక్కునివున్నాడో 

చెపుతాను. కలుసుకునే ఏర్పాటు చేస్తాను....కలుసుకుంటావా +” అనడిగాడు. 

ఆ, కలుసుకుంటాం' అన్నాడు ఆర్డునలాల్. కొస్త ఆలోచించాడు. 

ఆయన్ని కిలుసుకుని మాట్లాడితే ఒకవేళ మంచిమార్గమేదై నా లభించవచ్చు" అని 
అనుకున్నాడు. 

గణేష్ అర్జున లాల్ ని రెండు అడుగులు పక్కకి తీసు కెళ్ళాడు. చిరునామా 

ఇచ్చి, "అక్కడవాళ్ళ పేరుపెట్టి పిలు. “తాతగార్ని" కలుసుకోవాలి అని. ఆయనతో 
పనివుందని చెప్పు' ఆన్నాడు. అర్జునలాల్ గణేష్ సైకిలు తీసుకున్నాడు. ధన 

సింగ్ ని గణేష్తోకూడా వెళ్ళమనిచెప్పి ఆతను రెండోవైపు వెళ్ళిపోయాడు. 

ధనసింగ్ గణేష్తోకలసి మెదలకుండా సందులు-గొందులు తిరుగుతూ 

వెళ్తున్నాడు. గణేష్ జేబులోంచి రెండు బీడీలుతీపి “కామేద్, వీడీ తాగు!” 

అన్నాడు. ధనసింగ్కు వీడీ ఇచ్చి “నువ్వు వీళ్ళ్లతోకే వున్నావా! డిల్లీనుంచే 
వచ్చావా! ఢిల్లీలో పరిస్టితి ఎలావుంది ?' అని అడిగాడు. 
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“అక్కడ పరిప్టితిగూడా ఇలాగే వుంది. ఇప్పుడు ఇంగ్లీషవాళ్లతో ఎవరూ 
పోట్లాడటం లేదు. వాళ్లలో వాళ్ళు పోట్లాడుకుంటున్నారు. లీడర్లు ఎక్కడా కన్పిం 

చటంలేదు. మీ మ్మితుడు దీవాన్ చంద్ మాతోబాకే జైలులో వుండేవాడు' ధన 
సింగ్ నిరుత్సాహంతో సమాధానమిచ్చాడు. 

“అలాగా, దీవాన్ చంద్ను ఎరుగున్నావా? ఆతను ఇక్కడే వున్నాడు. 

అలహాబాదు వెళ్ళాడు. పది పదిే హేనురోజుల్లో వస్తాడు, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం 

చేయాలనుకుంటున్నావు ? కానీ ఏదీ, ఇప్పుడేగదా జైలునుంచి వస్తున్నావు. కొద్ది 

రోజులుచూసి, పరిస్టితి ఆర్థం చేసుకో" అని గణేష్ అన్నాడు. 

ధనపింగ్ బీడీ పూర్తిచేసి “ఆవును, అర్జున్ అన్న ఎలానెపీతే. ఆలా 

చేసాను అన్నాడు. 

ఆర్జునలా లాల్ తిరిగి వచ్చే సరికి అతసి నిరాశ అలాగేవుందం 

“ఆలా వున్నావే వేం? ఏం జరిగింది *' ఆడిగాడు గణేష్. 

“ఇప్పుడే గాంధీగారి ఉపవాసం పూర్త రయిండి. గాందీగోదు (పభుక 

ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జవ పేవరకూ నికిక్షించడం మఎచివని ఆయన ఆనా-రు, 

అప్పటివరకు (గామాలలొకీవెళ్ళి (పభుత్వానికి అమాకం సిలపవని 

(ప్రచారం చేయమని చెపుతున్నారు” అర్జున నిషత్సాహ-_ న సమాధానమిచ్చాడు. 

“నిజమే, కాన్పూరులో పరిపితి చూస్తూనేవునా మ. కదా. ధాన్య రకోనం 

ఏరోజై నా దోపిడీ ఆకగచ్చు. నువ్వు పట్నంలోకి ఇక ధాన్యం రానీయకు. న్ 

డీలు ఎక్కువవుతాయి. అస్సాములోకి సరుకు చేరదు. జపానువాళ్ళు ముందుకు 
సాగుతూ వసారు. కలక తాలో మూడు సార్లు బాంబులు పడ్డాయి. తూర్పునుంచి 

నలభై లక్షలమంది (ప్రజలు పారిపోయివచ్చారు, రేపు ఇక్కడ బాంబుసడితే ఎక్కు 

డికి వెడతాం? ఇంగ్లీషువాడు ఒకడు చస్తాడు, హిందూదేశస్టులు పదివేలమంది 

చసారు. బర్మా జపానువాళ్ళకి-స్వాగశం పలికింది, జపానువాళ్ళు వచ్చినప్పటినుంచి 

ఆక్కడ మార్షల్ లా ఆహ పరో. వచ్చింది. (ప్రజలు పరో అడవుల్లోకి వెళ్ళి 

దాక్కున్నారు. తమ [పాణాలు కాపాడుకోవటంకోసం పోట్లాడుతున్నారు. కాని 

అక్కడి ధనవంతులు ఇప్పుడు జపాన్ని ముఖస్తుతి చేస్తున్నారు. మీ సింహానియా. 
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గుప్తా, బీర్లాలుకూడా తోజోకి అందరికన్నా ముందు నమస్కారం చేద్దామని వేచి 

వున్నారు గణేష్ చెప్పుకుపోయాడు, 

అర్జునలాల్ చాలా బాధపడ్డాడు. ఒకచాప పరుచుకుని మెదలకుండా పడు 

కున్నాడు. నిద్రపోయాడో, ఆలోచి స్తున్నాడో తెలియటంలేదు. గణేష్ అతని 

పక్కన పడుకుని గురక పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. ధనసింగ్ ఇంకొకచాపమీద 

పడుకున్నాడు. ఆతనికి తనజీవితం నిరాధారంగానూ, విస్పారంగానూ ఆనిపించింది. 

ఏదన్నా చేయపూనుకోవడానికి ద్వారాలన్నీ దింధించివున్నాయి. దురాచారాన్ని 

తిరస్కరి సే (ప్రభుత్వము, పోలీసులు దందిస్తారు. (పభుత్వంతోనూ, పోరీసుల 

తోనూ పోట్లాదేందుకు ఏ ఉపాయమూలేదు. (పజలు (వభుత్వంతో పోట్లాడటం 

లేదు. సరికదా తేలిగ్గా ఆటలా (ప్రవ ర్రిస్తారు. తనకిమా(త్రం ఇది జీవన్మరణసమన్యం 

తను సోమాని వదిలివచ్చాడు. తిను లేకుండా సోమాపరిస్పితి ఏమయిందో ! లైను 

మీద ర్మాకిపూట చూననసంఘటన ఆతని స్మ ఏతిపథంలో సజీవరూపంతో ఎదు 

రయింది. సోమాకికూడా ఎహుూకః ఇలాగే జరగివుండచ్చునేమో ? ఆమె సమీపంలో 

వున్నట్ల యితే రక్షించేందుకు తన _ప్రాణాలయినా ఇవ్వగలడు. 

క్రిందటిర్మాతి తను ఏం చేయగలిగాడు ? అతనిహృదయం సిగ్గుకోనూ, 

బాధతోనూ నిండిపోయింది. తనయితే ఆమెను కాపాడటానికి సిద్ధమయాడు. కావి 

అర్జునలాల్ ఆపేశాడు. అర్జునబార్ పట్ల ఆతనికి ఏవగింపు కలిగింది. ఇతను పిరికి 

మనిషి. నాయకుడు అయినా చిన్ననాయకుడు. పెద్ద పెద్ద నాయకులున్నారు. ఖైదు 

చేయబడకుండా వుండటానికి దాక్కున్నారు. వీళ్ళు. పోట్లాడుకారా ? అందరికీ తమ 

తమ (పాణాలమీద తీపివుంది. తాపీగా చూ స్తున్నారు, దర్శిదులు ! 

ధనసింగ్కు మళ్ళీ సోమా గుర్తుకువచ్చింది. సరోలాగారిదగ్గర వున్నది. 

ఒకవేళ లాలాగారు పోట్లాటల్లో ఇరుక్కుంటామన్న భయంచేత ఆమెను ఇంటి 

నుంచి పంపించేశారేమో। రోజులు ఎలా గడుపుతోందో! ఆ దుర్మార్గులు ఆమె 

వెనుక పడివుండవచ్చు. నేను ఇక్కడ దాక్కువి ఏం సాధిస్తున్నాను! ఉదయం 

అర్జునలాల్ తోకలసి మూల్ గంజ్ నుంచి దియల్దేరాను, అక్కడ ఇంటిగోడలపై న, 

చూరులమీద కూర్చున్న శ్రీల ముఖాలు గుర్తుకు రాసాగాయి. వాళ్ళు అందవికారంగా, 
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"పేలవంగా వున్నారు. వాళ్ళల్లో ఎంతమందిని వాళ్ళపురుషులా వదిలి పెకేశారో ! ఏం. 

చేస్తారు ఈ దిక్కులేనివాళ్ళు. 

ఉదయం ధనసింగ్ న్నిదలేచేసరికి గణేష్ కనిపించలేదు. అర్జునలాల్ 
మౌనంగా కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నాడు. ధనపింగ్ లేవటంచూపి, “ధనసింగ్ 

తమ్ముడూ, ఇప్పుడు ఉన్నపళాన వెళ్ళలేము, రెండుమూడు రోజులకోసం మేము 

(గామంలోవున్న మా ఇంటికి వెళుతున్నాం. తర్వాత ఏదోఒకటి ఆలోచించి 

బొంబాయి వెళ్ళిపోతాను. ఇక్కాడ మళ్ళీ జైలులో వెళ్ళికూర్చుం టే లాభమేముంది? 

మనం ఒకళ్ళ్గమూ ఏం చేయగలం ః ఇప్పుడు నువ్వుగూడా ఉద్య|ోగమో-పనో 

చూసుకో. కాన్పూరులో పనికేమీ తక్కు_వలేదు. సిన్వు ఇక్కడ గు ర్రువకేవాళ్ళు 

గూడా ఎవరూ లేరు' అన్నాడు అర్జునలాల్ . 

“మా పళ్లెకిపోయ బస్సు ఉదయమే బయలుదేరుతుండ. సీకు అవసరం 

ఆయుకే లారీమెహల్ లో మోతీబాబువి కలసుకో. మేము సీ విషయం ఆయనతో 

చెప్పివుంచాం' అంటూ లేవి అతను చొక్కాతీసి లోపలిజేబులోనుంచి రెండు 

అయిదుదూపాయలనోట్లు బయటకుతీసి ధనపింగ్ వైపు చాచాడు. “తీసుకో, అప్పటి 
వరకు ఇవి పనికివస్తాయి. రెండుమూడురోజుల్లో ఏదో పని దొరుకు౦డి” అని 

ఆర్జునలాల్ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఇరుకుమెట్లు దిగి కీండికి వెళ్ళిపోయాడు. 

ధనసింగ్కి కళ్లల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. వాటిని అశికష్టంమీద ఆపు 
కున్నాడు. ఆర్జునలాల్ ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకోవఏం ఆతనికి అవమానంగా తోచింది. 

కావి తీసుకోకపోతే వేరేగతిలేదు. ఆ దూర కేశంలో ఆర్జునలాలే తనకి ఆధారం. 

కఠినమైనమార్షంలో అలసిపోయినతర్వాత, పనికిరాని బరువును ఏలా నిసరి వేస్తారో, 
ఆలా అర్జునలాల్ తన్ని వదిలివెళ్ళిపోయాడు. ధనపింగ్ చేతులలో శక్రీవుంది. 

హృదయంలో ధైర్యం వుంది కాని చేతుల్లో సామర్థ్యం, గుందెధై ర్యం వున్నా 

అవకాశం లేకపోతే ఏం చేయగలడు? ఈ సమయంలో ఈ డబ్బే భోజనము, 

ఆశ్రయము. ఎక్కడికైనా వెళ్లటానికి ఈ డబ్బే తనకి సహాయం. 

ధనపింగ్ గదిలోనుంచి లేచి వరండాలో గచ్చుమీద కూర్చున్నాడు. ఫాల్గాణ. 

మానపుఎండ కొంతివిహీనమై పచ్చగా అవుపడుతోంది. గాలి సంయ్మని ఏీస్తూంది. 
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కాంగడాలో వై కాఖ-జ్యేషమాసాలలో వాతావరణం అలాగే వుంటుంది. చుట్టు 

పక్కల పెద్దపెద్ద ఎత్తయినఇళ్ళు వున్నాయి. టకటకమనే చప్పుడువిని, ధనసింగ్ 

తలతిప్పి కుడివైపుకు చూశాడు. పక్క_ఇంటిలో డాబామీద ఒకస్త్రీ తడిసిన చీరని 

కిందకుదులిపి నీళ్ళు పిండీ, ఎండటావికి ఆరేస్తోంది. ఆ స్త్రీ వంటిమీద నిర్లక్ష్యంగా 

పడివున్న ఆ చీర అంచుకప్ప ఇంకా ఏమీకేవ్ప, 

ధనపిణగ్ తన కొండ్మపాంతం త్రీలని ఇలా వంటిపై ఏమీ ఆచ్చాదనం 

లేకుండా ఎన్నడూ చూడలేదు. ఆ స్రీ గోడమీద మోచెయ్యి ఆనించి, వంగి [కింద 

వాళ్ల వాకిట్లోకి చూస్తోంది. పైకి చూడటంవల్ల ధవసింగ్కు ఆస్తీ ఎ _త్తయినస్థనాలు 

కనిపించాయి. అతనికళ్ళు కిందికి వాలిపోయూయి. ఆమె ఎవరితోనో మాట్లాడు 

తోంది. మాటలను ధనపింగ్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు. రెండనగొంతుకూడా 

ఎవరో త్రీదిలాగానే వుంది. పైకీ అలా చూడటం ఉచితంకాదు అనుకున్నాడు 

తను. దగ్గరలో నే టపటపమని నీళ్లు పడుతున్నట్లుగా శబ్దం వినిపించింది. అతను 

అటువై పు చూశాడు. పైనుంచి తమలపాకుల ఉమ్మి అక్కడ పడింది, ఆతను 

మరోవై పుకు తప్పుకున్నాడు, 

ధనసింగ్ తనగురించి పరిహాసపుమాటలు, కిలకిలనవ్వులు వినగానే కోపంలో 

కళ్లు వాటంతటవే పైకి చూశాయి. చీర అర వేపిన స్తీతోపాటు మరో యువతిగూడా 

వుంది. ఇద్దరూ గోడమిద మోచేతులు ఆనించి, తమఐపాకులు నములుతూ, అతని 

మీద ఛలో క్తులు విని నవ్వుతున్నారు. ధనసింగ్కు వాళ్లవి చివాట్లు పెడదామా అని 

పించింది. కాని పైన ఏ అడ్డూ లేకుండా స్పష్టంగా కనిపించేవారి శరీరపువంపులు 

చూపి ఆతనిదృష్టి కిందకు దించుకున్నాడు. అసహ్యంతో పళ్ళునూరుతూ, మౌనంగా 
వుండిపోయాడు, 

“ఏమో ఎక్క-డినుంచివచ్చారో దౌర్భాగ్యులు | వెధవలు పోగయారు పేటలో: 

దుర్మార్గులు. ఎక్కడినుంచి వస్తున్నారో ఏమో: రోజూ కొత్తకొ త్తవాళ్ళు వస్తు 

న్నారు 1" ఒక స్రీ అతనికి వినిపించేలా అంది, 

“మంచివాళ్ళే ఆయితే పెళ్ళాలు వుండరా వీళ్ళతోపాటు, తెప్పుకి దుర్యార్లులే' 

అంది రెండో స్రీ. 
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త్రీలనోటినుంచి తిట్టు, రెచ్చగొట్టడం, ధనసింగ్కు డై9వరు అభ్యాసం 
గు రుచేశాయి. 'దెబ్బలాడుదామనుకున్నాడు. కానీ పరాయిదేశంలో చిక్కుకుని 

వుండటం గుర్తుకొచ్చింది. పెదవులవరకు వచ్చినమాటలు ఆక్క_డే ఆగిపోయాయి. 

వ్యాకులతతో కృంగిపోయాడు. అక్కడ కూర్చువి అవమానాన్ని నహించటం 
ఆతనికి భరించరావిడిగా తోచింది, లేచి నిలబిడ్డాడు. మెట్ల మీదనుంచి కిందకు దిగి, 

వెళ్ళిపోయాడు. 

బజారులోకి వచ్చాక ధనసింగ్కు తినుదిండారాలు దొరికేచోటు చూద్దామని 

అనిపించింది. రాత్రికి ఎక్కడ గడపాలి అనే ఆలోచన కలిగింది. అంతపెద్ద నగ 
రంలో ఎవరి ఆశయంలో వుండటం? ఆర్జునలాల్ నమ్మకం కల్లించి, వెంట 

తీసుకువచ్చాడు. కావీ తన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ధనసింగ్కు అయితే ఇల్లూ 
వాకిలీ లేనేలేవు; వున్నా వాటికి ఎప్పుడో దూరమయాడు. కమ్యూవిస్టులతోనే కలిసి 
పోదామా అని అనుపన్నాడు కానీ వాళ్ళు ఇంగ్లీషువాళ్ళ ఏజంట్లు అయిపోయారని, 

వాళ్ళని తప్పించుకువివుండమని అర్జునలాల్ చెప్పాడు. 

అర్జునలాల్ ధనసింగ్ నేేస్తంవదిలి వెళ్ళిరోయాడు. ఆతనిమాటలమీద ధన 
సింగ్కు (శర్దకూడా పోయింది కానీ క మ్యూనిస్టులనుంచి తను ఏమి ఆశిస్తాడు ? 

అర్జునలాల్ ఘరానా మనుష్యులతో తన స్నేహాన్ని, వాళ్ళమీద తనకుగల (పభా 

వాన్ని ఎంతో చెప్పాడు. కాంగెసు వాలంటీరుగా నెన్యంలో చేరుస్తానని హామీ 

ఇచ్చాడు. ధవపింగ్కి తెలిసినదేమిటంటే కమ్యూవిస్టులదగ్గర పడుకోవటానికి 

మంచాలుకూడా లేవు. వాళ్లు తనకి ఏమి బఒరిగిస్తారు 

ధనసింగ్ మనసును గట్టిచేనుకువి మోతీదగ్గరకు వెళ్ళాలని. లాఠీ మెహల్ 

చేరుకున్నాడు. అవసరమొ స్తే షాహుకారుగారు తప్పక సహాయం చేస్తారు అని 
అర్జనలాల్ చెప్పినమాటలు చెప్పి (ప్రాధేయపడ్డాడు. తమ ఆందోళనసమయంలో 
ఆరునెలలు కాంగెసుతరపున జైలులో గడిపివచ్చాడవి, తనకి ఏదై నా ఉద్యోగం 
దొరకవచ్చునని చెప్పాడు. 

“ఏదై నా గుమాస్తాగా చేద్దామంటే ఏమాతం చదువుకున్నవాడీవి కాదు. 

ఏదై నా కాపలాదారుగానో, వహరాజవానుగానో ఇప్పిద్దామం టే, ఏవిధమైన జామీను 
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గావి, నీ పరిచయంగానీ నాకు లేదు. ఉద్యోగం చేయాలవివుంజటే ఎదైనా సర్కారు 

ఉద్యోగం చెయ్యి. భగవంతుడు నీకు మంచి ఆరోగ్యకర మెన శరీరం ఇచ్చాడు. 
బజారులో పవికి ఏం తక్కువలేదు. కొద్దిరోజులు ధాన్యపుమూటలు మో సేవని 

చేసుకో 1 కాంగెసులో పవిచేసేవాళ్ళందరూ నాయకులై తే పని ఎలా జరుగుతుంది: 
అవి షాహుకారుగారు సలహా ఇచ్చారు. 

ధనపింగ్ మోతీ కాబుదగ్గర నుంచి మౌనంగా తిరిగివచ్చాడు. ఆ ఆవమా 

నంతో ఆతనికి వై జ్నాధ్ పోలీసుఠతాణా అధికారిమీద ఎంతకోపం వచ్చిందో మోతీ 

బాబుమీద అంతేకోపం వచ్చింది. తను స్వాతం(త్ర్యంకోసం పోట్లాడే సై వికుడుగా 

అవాలని కోరుకున్నాడు. దబిరువులుమోసే కూలీ ఆవమని, లేకపోతే సర్కారు 

ఉద్యోగం చేయమని అతనికి సలహా లభించింది. 

ధనసింగ్ రోజంతా కాన్పూరు దిజారుల్లో తిరుగుతూ నే వున్నాడు. జనం 

రద్దీవల్ల భుజాలకి భుజాలా రాసుకుంటూ తిరగవలపి వచ్చింది. సివిమా పదర్శన 

శాలలఎదుట కుంభోత్సవంలా జనసమూహం వుంది. _పజలందరూ ఆనందంతో 

తమపనుల్లో నిమగ్నులై వున్నారు. ఇంగ్లీషవాళ్ల ని తిరస్కరిస్తూ స్వాతంత్యం 

కోసం చేసే తిరుగుబాటుణు కవిఎంచే ఏ చ్నితమయికే ఢిల్లీజై లులో అతని ఊహలో 

మెదిలిందో అదంతా అసత్యమని బుజువవుతోంది. అతను రాత్రి పన్నెండుగంటల 

వరకూ అలా తిరుగుతూనే వున్నాడు. రాతి గడపడం ఎలాగా అన్న పశ్న ఎదు 

రయింది. ఒకే ఒక్కచోటువుంవ. కమ్యూనిస్టుల దిసదగ్గరకు వెళ్లటం, చాపమీద 

పడుకోవటం అని నిశ్చయించుకున్నాడు. 

ధనసింగ్కు నిద రావటంలేదు. అలసిపోయి బడలికగా పడుకునివున్నాడు. 

ఒకవైపు గణేష్, అతనిముందు కాసిం పడుకునివున్నారు. కాసిం ఆర్డినెన్స్ ప్యాక్ట 

రీలో (ప్రవేశించాడు. ఏ వెధవాకూడా విజం తెలుసుకోవటానికి విచారణ చేయలేదు. 

(వభుత్వావికి మనుష్యుల ఆవసరం వుంది. లక్షమందిఅయినా సరే (వవేశిం చగలుగు 

శారు అంటున్నా డీతను. 

'కామేడ్' అని పిలిచాడు గణేష్. 

“ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావు శి 
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కొంచం ఆలోచించి ధనసింగ్ సమాధానమిచ్చాడు. 'ఎక్కడై నా ఉద్యోగం. 
దొరికితే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. నేను డై9వరుగా పని చేయగలను." 

“లై సెన్సు వుందా?” 

“లేదు, లై సెన్సుమటుకు లేదు." 

పంజాబు అల్లరులలో అన్నీ విరక్కొంట్టి పాడుచేశారా ? వతికలలో ఆ 

వార్త కోంచంగూడా రాలేదే ?' 

“తెలియదు. నేను ఆర్డునలాల్తో కలిసి ఆప్పుడు ఢిల్లీజైలులో వున్నాము.” 

“నువ్వు ఢిల్లీలోనే వున్నావా! ఇక్కడి పంజాది-పార్తీ కామేడ్లను 

ఎరుగున్నావా? పంజాబులో మా రైతుల ఫ్రంట్ వాగుందా 1" 

“నేను ఎవరినీ ఎకగను.” 

“ఉదోోగం చేయాలం పే లైసెన్సు తీసుకో వాల్చి వుంటుండి. చొంగకతనం 

జరిగిపోయిందని చెప్పు.” 

“పోలీసులదగ్గరకు వెళ్లటం మంచిదికాదు." 

“ఏం ఏదన్నా పోటాట జరిగిందా?" గణేష్ పక్కమీద ధనసింగ్ వైపు తిరిగి 
“అయితేమాతం వీ ఫోటో సట్టుకువి ఎవరు కూర్చునివున్నారు : మరోపేరు చెప్ప 
టమే. లేకపోతే ఇప్పుడు మరేదన్నా పని చేసుకో. ఏ పని చేయాలనుకుంటున్నావ్?' 
అనడిగాడు. 

“నేను ఏమీ చదువుకున్నవాడిని కాదు" ధసస్ంగ్ అన్నాడు. 

ధనపిఐగ్ గొంతులో దుఃఖం విండివుండ[ంచేక గణేష్ ఇతరవిషయాల 

గురించి మాట్లాడటం మొదలు పె పెట్టాడు. గణేష్ క్ ముషాలలో నిడ పోయాడు. 

ఎవరిమాటలూ “వినకుండా తనమన సెలా చెపతే అలా నడుచుకోవాలని ధనసింగ్ 

నిశృయించుకున్నాడు. 

® . భి 

ధనసింగ్ మర్నాడు ఉదయమేలేచి దారి అడుపతూ ఛావనీ చేరాడు. 
యుద్ధంలో చేర్చించే రు వ్యక్తి కలికాడు. 

“పెన్యంలో చేరే కార్యాలయం ఎక్కడ వుంది ?' అని ధనసింగ్ అడిగాడు. 
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“చేరుతావా 1" 

"డై 9వరు ఉద్యోగంలో చేరుతాను.'” 

“లై సెన్సు వుందా?" 
“సామానుతోబాటు దొంగలు ఎత్తుక పోయారు. ' 

“ఆ వ్యక్తి ధనపింగ్ వై పు ఒక సిగరెట్టు చాపాడు. తనుకూడా ఒక సిగ 

రెట్లు అంటించుకుని “మేము అంతా చేయిసాము. చెప్పు, ఒమిస్తావు?' అవి 

అడిగాడు. 

ధనసింగ్ నవ్వాడు_'ఆయ్యా, ఇందులో ప్రవేశ స్తే దిహుమతి లభిస్తుం 

దవి విన్నాను. నువ్వు మమ్మల్నే అడుగుతున్నావ్. మేమే స్వయంగా చేరిపోతాం” 

అన్నాడు, 

ఆవ్యక్తి ధనపింగ్ను పైనుంచి కిందివరకు చూశాడు_“పంజానీవి కదూ ।; 

అందుకే. నువ్వే స్వయంగా చేరిపోతావా! గురూ లైసెన్సు లేదు. రకరకాల 

పోట్లాటలు అవుతాయి. నిజం తెలుసుకోవటానికి విచారణ జరుగుతుంది. పోలీసులు 

ఇంట్వరకు వస్తారు. తెలిసిందా గురూ! నీ జేబులోనుంచి కొద్దిగానే అడుగు 

తున్నాం, బహుమతిలోనుంచి పదిరూపాయలు ఇవ్వాలి.” 

ధనపింగ్ సరేనవి ఆంగీకరించాడ. 

“ఆఫీసరు లై సెన్సుకోసం అడిగితే ఏం చెపుతావు 1 

“నిజం చెహేసాను. రైలులో సామానుతోపాటు దొంగతనం జరిగిం 
మె? ది 

దని.” 

“బాబూ, ఇంత సూటిగా పోయేమనిషివి కాదిప్రే ఇక్కడ చేరటానికి 
పంజాబునుంచి కాన్పూరు వచ్చావు. ఇక్కడ (పతిరోజూ ఇదేపని. వరారి ఆయి 

వచ్చినవాళ్లని ఎంతమందిని చేర్చించామో లెక్కలేదు.” 

ధనపింగ్కు అనుమానం కల్గింది కాని పైకి నవ్వేశాడు__ “తమ్ముడూ. 
మేము నిన్ను మోసం చేయటం లేదు. నువ్వు పది కాదు, వదిహేను తీసుకో. 
లై పెన్సు పోగొట్టుకున్నాను. ఆయితే ఏం చేయను ?' 
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“కలక త్రాలో ఉద్యోగంచేస్తూ వుండేవాణని, టాక్సీ నడి పేవాజ్దిని చెప్పాలి 

తెలిపిందా ! సంపాదించినడబ్బు ఇంట్లోవాళ్లకు ఇచ్చి సెన్యంలో చేరుదామని 

(గామం వెడుతుంటే, దోవలో నంపాదన ఆంతా లై సెన్పుకోవాటు దొంగతనం 

జరిగిపోయింది అవి చెప్పు,” 

ధనసింగ్ అంగీకారంలో తల పంకించాడు. 

“ఏ జిలా సీది?ి 
న్. 

'హోషియార్పర్.' 

“వంశం !' 

“రాజపు తులం.” 

“మంచిది, అయితే ఆర్థం చేనుకున్నావా 7 

ఆ, 
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సోమా, బారిస్టర్ సరోలాగారు. ఆయన భార్య, మనోరమ, భూపేదీపా, 
ఆంతాకలిపి లాహోర్ వచ్చేశారు. సోమా ధనపింగ్ పరారీ ఐనతర్వాత రెండున్నర 
నెలలు లాలాగారి బంగళాలో వుంది. ఆ క్రితం సంవక్సర:ంకూడా ఆమె నాలుగు 

నెలలు వుంది. గౌరవప్రదమైన కొ త్తజీవిత పద్దతులతో పరిచయం కిలిగించుకుంది. 

లాహోర్ బంగళాకివచ్చి ఆమె ఇంకా ఎంతో చూపింది. ధర్మ శాలలోని బంగళాలో 

కొత్త పాత పద్దతులు 'మేళవించిపున్నాయి. పరివారం జీవనరీతి, నడవడికలమీద 

కొంత మేర లాలాగారి కట్టుబాటు, తల్ల్తి?రి కట్టుబాటు వుండేది. లాహోర్ జంగ 

కాలో యజమాని లాలాగారు కాదు, బారిస్తరుగారు. ఇక్కడ అంతా కొ త్తపద్దతిగా 

వుంది. పాతపద్దతి కొంతమేర, వదినగావ చుట్టుపక్కిలమ్మాళమే వుండేడ. (ప్రవ 
రనలోనూ, వాశావకణంలోనూ ఒక విధ మైన స్వేచ్చ వుండేది. 

బారిస్టరుగారు. మనోరమా, సోమాని తమకోబాటు అతిథిగా లాహోర్ 

తీసుకువచ్చారు. అమెను గౌరవంగాచూస్తూ వుండేవాళ్ళు. దురదృష్టంపట్ల నిగ్గు, 

బారిస్టరుగారు, మనోరమపట్ల కృతజ్ఞతలతో సోమా మససు వించవుండేవ. దారిస్టరు 
గారు ఆమె విశాంతిగురించి, గౌరవంగురించి (శద్దవహించేవారు. సోమా వాళ్ల 

ఇంట్లోనూ, పరివాదంతోనూ తన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించేది. తనస్పికికి 
అనుగుణంగా ఆకుబుంబంలో ఒక నొకరుగానే పుండాలని అనుకునేవఏ. ఆమె 

దృష్టిలో అదే తన నిజమైన స్థానం. సరోలాగారు, మనోవమ ఆమెకు ఆశయ 

మిచ్చి అతిఫిగాచేపి, ఇంట్లో ఒక మనిషిగా మసలాలని కోరుకునేవారు. ఈ సంఘ 
ర్లణలో సోమాకు అంత బాధలోగూడా మనసు ఎంతో తేలికగా వున్నట్లుగా అని 

పించేది. 

కార్తీకమాసం వచ్చింది. వాతావరణం బాగా చల్చబడిందని అనేవారు 

లావోర్ _పజలు. కానీ సోమాకు చాలా వేడిగా వుంది. ఆమె రోజంతా చమటతో 

తడిసిపోయేది. కొంగుతో ముఖం తుడుచుకుంటూవుండేది. ఒకరోజు సాయం 

సమయంలో బారిస్టరుగారు, మనోరమ టీ కోనం వసారాలో కూర్చొనివున్నారు. 
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సోమా (సే తీసుకువచ్చి కప్పులలో టీ కలుపుతోంది. మనోరమ ఆమెవై పుదూసి 
నవ్వి “అరే, చూడు ఈ వేడిలో ఈమె ఎలా కుభంగా తుడుగుపంటోందో 1” 

అంది, 

“అవును, ఎన్నిసార్లు కొంగుతో ముఖం తుడువకుంకే రంగు ఆంత 

స్పష్టమవుతుంది" అవి బారిస్టరుగారు సమర్థ చేశారు, 

సోమా ముఖం సిగ్గుతో ఎరదిడింది. ఆమె కెటిల్ (చేలో వుంచేసింది. 

టీ కలపడంమానేసి తలవంచుకుని వెళ్ళిపోయింది. కాని సిగువలన ఆమెకు కోవం, 

అవమానం కలగలేదు. హృదయంలో ఒక గగుర్చాటుకలిగి చక్కిలిగిలి వెట్టిన 

ట్రయింది. చిరునవ్వుకూడా వచ్చింది. బారిస్తరుగారున్న చోటికి వెళ్ళటావికి సంకోచం 

కలగటం మొదల9యింది. వారిస్టరుగారు ఏదో ఒకటి అంటూనే వుండేవారు. ఆయన 

సమర్దించటంలో మనోరమ నవ్వేపే3. సోమాకూడా నవ్వకుండా ఎలా వుంటుంది | 

ఆయన చెప్పినమాటని తృణీకరించటం ఎలా కుదురుతుంది 1 కొద్దిరోజులతర్వాత 
మళ్ళీ సాయంసమయంలో బారిస్టరు, మనోరమ సివిమాకు వెళ్లడంకోసం సిద్దమై, 

టీ (తాగుతున్నారు, సోమా టీ కలుపుతోంది. ఈవిధంగా దిద్రలు కట్టుకుంటే ఎంక 

బాగుంది 1" అన్నడి మనోరమ. 

“ఈ మెనుగూడా పినీమాకు తీసుకు వెళ్ళు” బారిస్టరుగారు ఇంగ్లీషులో 

అన్నారు. “ఎలా (తుళ్ళిపడుకుందో చూడాలి, ఆనందం కలుగుతుంది.” 

మనోరమకు మనసులోని మాటల్ని దాచేఆలవాటు లేదు. ఆమె లేచివిల 

బడింది. “సోమా, సోమా” అంటూ సోమాను చేతితోపట్టుకుని వంటింటినుంచి తన 

గదిలోకి లాక్కెళ్ళింది. సోమా ఏమీ తెలుసుకోలేకపోయింది. మనోరమ తవ 

అల్మారా తెరిచి ఒకచీర, బ్తౌజూం బయటకుతీసి పడేసి “తొందరగా బిట్టలు మార్చుకో” 

అని చెప్పేసరికి గాభరా చెందింది. 

సోమా చేతులుజోడించి “అయ్యో ఒద్దు అక్కయ్యగారూ, ఇది తొడుక్కో 

వటం నాకు రాదు. మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను” అంది. 

“వాట్ నాన్సెన్స్ (ఏం పిచ్చితనం) 1” మనోరమ (ప్రేమగా కోప్పడింది. 

తనే ఆమెబిట్టలు మార్చసాగింది. సోమా సిగ్గుకో ముడుచుకుపోయి మోకాళ్ళలో 
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“తల దాచుకువి కూర్చుండిపోయింది. మనోరమ కోపంతో ఎగిరిపడింది. ఆమె 

కోపంతో గదిలోనుంచి వెళ్ళిపోజోతూవుంటే సోమా భయసడి క్షమార్పణ కోరు 

కుంది 

“నువ్వు పిచ్చిడావివి. (ప్రపంచం ఆంతా ఏం దిట్టలు కట్టుకోవటం లేదా థి 

మనోరమ (పేమగా అంది, 

“నేను పంజాబీదుస్తులు కట్టుకుంటాను' అన్నది సోమా వినయంగా. 

చీర ఆమె ఒకేసారి, ధర్మశాలలో పోలీసులదగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళబోయే నమ 
యంలో, సగం స్పృహలేనిపరిస్టితిలో కట్టుకుంది. కాని ఆదుస్తుల్లో నడవడం 
ఆమెకు వీలకాలేదు. ధర్మశాలలో పంజాబు పాంతప్పు స్త్రీలను చీరకట్టుకుని వుండగా 

చూపి కొండ పాంతపుస్త్రీలు ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ, “అయ్యో, ఇదికూడా ఏమైనా 

కట్టుకోతగిం దేనా ! కాళ్ళకు గట్టిగా చుట్టుకుని వుండదు 1" ఆని చర్చించటం మొదలు 

పెళ్తువారు. అందుచేత సోమా తను చీరకట్టుకోవటం ఆనంభవమనే తలచేది, 

మనోరమ సోమామాట అంగీకరించింది. సోమా బిట్టలణు మార్చుకుంది. 

కాని మొదటిసారిగా కట్టుకుందన్నవిషయం కొట్టవచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మనోరమ 

కొద్దిగా పౌడరు, కాటుక పెట్టుకోమని సౌంజ్ఞ చేసింది. సోమాకు ఇది మరీ కష్ట 

మయింది. ఆమె ధర్మశాలలో ఈ వస్తువులను కొద్రో-గొప్పో వాడుతూనేవుండేది. 
ధనపింగ్కోనం అలంకరించుకోవటం ఆమెకు సంతోషం కలిగించేది. ఇప్పుడు 
ఎవరికోనం ఆలంకరించుకుంటుంది : మనోరమ ఆమెను తలమీద కొంగు వేసుకో 

కుండా, తల ఎత్తుకుని, జంకులేకుండా నడవమని చెప్పేసరికి ఇంకా ఇబ్బందయి 

పోయింది ఏడుపుముఖం పెట్టింది. సరోలాగారి ఎదుటికీరాగానే ఆమె సిగ్గుతో 

కుంచించుకుపోయింది. 

బారిస్టరుగారు నవ్వి “ఇదేం తమాషా 1" అన్నారు. 

మనోరమ తన (ప్రయత్నాలలో విఫలమై “వాగానేవుంది, వుండనీ....” 

అంది, 

వడినగారుకూడా వసారాలోకి వచ్చారు. “ఆరే బాగానేవుంది. ఈ మెనుకూడా 

తీసుకువెళ్ళరాదూ 1” అన్నారు తృ ప్రిపడి సంతోషంతో. 
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మనోరమ వద్దని తల ఆడించి అన్నగారితో కలిపి వెళ్ళిపోయింది. 

మనోరమ, బారిస్టరుగార్లు వెళిపోయినత ర్వాత సోమా వెక్కి వెక్కి. ఎడ్చింది. 

తనమీద ఎటువంటి దురాచారం జరుగుతోంది! కాని ఇది (పేమ, ఆదరమే. తను 

కృతజ్ఞతతో వాళ్ళకోసం (పాణాలు ఇచ్చేయాలని అనుకునేది. 

దింగళాలో ఎవరై నా నొకరు మురికిదుస్తులలో కనపడితే బారిస్టరుగారికి 

అవమానంగా అనిపించేది. బహరే ఊధమ్సింగ్ దృష్టి అయ్యగారి పాతబిట్టలమీద 

వుండేది. డె డై వరు బరకత్ షోకుచేసుకుని వచే.వాడు. సోమా ఎప్పుడూ మురికి 

లేకుండా శు! | భంగా వుండేది. కాని ఎప ప్పుడై నా నిరుక్పాహ ాంచేతనో, పని వ త్రిడి 

చేతనో బట్టలు మురికిగా నలిగిపోయి కనిపిస్తే బార్స్టరుగారు మిసెస్ సరోలాతో 

పోట్లాటకు దిగేవారు_“ఈ మె కట్టుకోవటావికి ఇంట్లో ఇంతకన్నా మంచిబట్టలు 

లేవా ? ఈమె పిల్లలతోటి గడవు మ వత రతర వాళ్ళు ఏం నేరు కుంటారు ?' 

మిసెస్ నరోలా తన మృదుస్వభావంతో “వూరు కుంటుం:” ఆని సమా 

ధానం ఇచ్చేది. తనకారణంగా వదినగారు మాలలు పడాలి వచిందని సోమా పిగ్గు 

ఇస్త్రీ చేసుకుంటూ ఎలా కూరోగలుగుతు...: | భరమ ఇంట్లో పనంతా చూసూ 

వుండేది. ఎంతపని ఇతరులు భారంవహిచచి చేసే స్తే అంతమంచిది అనుకునెటటు 

వంటిది వదినగారి స్వభావం. ౯ కొద్ది వోజులుగా ఆమె ఆరోగ్యంకూడా చెడిపోయింది, 

మళ్ళీ పూరిగా బాగుపడలేదు. భూపీ, దీపాల ఆరోగ్యంకూడా ఇలానే అయింగ్. 

మరుసటి నెలనుంచీ వాళ్ళు నీళ్ళనుకూడా జీర్ణించుకోలేక కపోయారు. 

తల్లిగారు ఇంటిదగ్గర లేరు. బాధ్యత ఆంతా సోమామీదే వడింది. మనో 

రమకు ఈ విషయాలతో ఏమీ సంబంధంలేదు. మొదట ఆమెకు కాలేజివల్ల తీరు 

బడి చిక్కేదికాదు. ఇప్పుడు కొద్దోగొప్పో “సోషల్ లైఫ్” (సాంఘికజీవనం) 
జ్ జీ » అర్య జ నశ. ప్ స్ట నశ ని పబ్లిక్ వర్కు” వుంది. ఉప్పు చింతసండుల లెక్కలు, చాకలిపద్దులు రాయటా 

కేనా ఆమె ఎమ్. ఏ. ప్యాసయింది | 

బారిస్టరుగారి పనులన్నీ, “బెడ్ టీ' దగ్గరనుంచి రాత్రి పడుకునేముందు 
వీళ్లు త్రాగేవరకు_ఆయన దిట్టలను జాగ త్తపరచటం, గది శుభ్రంచేయటం మొద 
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లై నపనులన్నీ సోమామీదే పడ్డాయి. ఒక వేళ ఆయన అకిథులతో కలిపి, ఆఫీసు 

గదిలో టీ తీసుకునేటట్ల మతే, ఊధమ్పింగ్కు డ్యూటీ పడేది. ఇంట్లో మనో 

రమతోకలిపి కావి, వంటరిగాగాని తీసుకునేటట్ల యితే సోమా (జే తీసుకు వెళ్ళేది. 
ఇటువంటిసమయాల్లో బారిస్టరుగారు, “ర, నువుగూడా తాగు" అనేవారు. ఆమె 
కోనం ఒక కుర్చీ తెప్పించేవారు. మనోరమ దావివి సమర్రిఎచేది. కావి సోమాకు 
ఆయనతోనూ, మనోరమతోనూ నమానంగా కుర్చీమీద కూర్చోవడం ఇబ్బందిగా 

వుండేది. 

వదినగారికి బారిస్టరుగారితో కలిస్ కూర్చుని టీ తాగటం ఇష్టముందేది. 

కౌదు, వీలకలిగేది కాదు. వగరుగావుండే టీ రుచి ఆమెకు నచ్చేఏ3కాదు. ఆమె 

జలుబు చేపినప్పుడయితే మందు తాగినట్లుగా పాలలో టీ పోసుకువి (తాగేసేది. 

దోజురోజుకీ లావవుతున్న తన అనారోగ్యకర మెన శరీరాన్ని. ద౭హీనతని 

కాపాయికోవటంకోసం టీ కన్నా పాలు, వజ్జిగ (త్రాగబానికే ఆమె ఎక్కువ ఇష్ట 
వడేద. విత్యం కుర్చీమీద ముడుచుకుని కూర్చోవటం ఆమెకు ఇద్బిండ్గాకూడా 

వుండే-. 

బారిసరుగారు అప్పుడప్పుడూ మనోరమ లేనప్పుడుకూడా సోమాను తనతో 

పాటు కలపి టీ (తాగమని పట్టుప”్తేవారు. “ట్రీ మద్యం, ఒంటరిగా తాగడంలో 

ఆనందం వుండదు ఆేవారు. సోమా నిగ్గుతో కుంచింగుకుపో మేడ, ఆమెఃరీ*ం 

త తరపాటుతో వణికిపోయేది. ఏమీ జవాబు ఇవ్వకుండా, తల వంచుకుని నిలబడి, 

అయనకోనం కప్పులో టీ కలిపేది. కాని నవ్వాల్చివచ్చేది. కప్ప.లో టీ తొందర 

పాటువల్ల కొంచం ఎక్కువో తక్కువో అయమేవ, పాలబౌట్లు ఒకటి రెండు బిల్లి మీద 

పడేవి. పంచదార పలుకులు కొన్ని అటూ ఇటూ చిందిపడేవి. 

ఆయనకు ఇటువంటి అసమర్థత గిటదని సోమాకు తెలుసు. కాని ఆమె 

చేతిమీదుగా పొరపాటు జరిగినా ఆయన నవ్వే పేవారు,. ఇటువంటి ఆయన, పవ 6న 

సోమాకు సరిగా టోధపడేది కాదు. అప్పుడప్పుడూ ఆయనస్వరం గంభీరంగా 

వున్నట్లుకూడా అనిపించేవ. ఆమెకు చెమట వ'పేది, చేతులూ కాళ్లూ బిగుసుకు 

పోయవి. ముఖంమీద గులాబీరంగు పులముకునేది. ఎక్కడికైనా పారిపోయి 

చాక్కోవాలని అవివంచేది, ఆక్కడీనుంచి వెళ్ళిపోయి మరోపనిలో నిమగ్నురా 

M—13 



194 మనిషి రూపాలు 

'లమయే3. భూపీనికావి, దీపానిగాని పిలచి వాళ్ళచేత బట్టలు మార్పించటం మొదలు 

చెప్తే". కాని మనసు దేనిమీదా లగ్నమయేదికాదు. 

సోమాకు తెలుసు, తను రూపవతి. బారిస్టరుగారికి తను నచ్చుతుంది. 

మన్నో బీవీ పెద్దమనిషి. ఎంతో చదువుకున్నది. రంగు పపిమికానీ అందంగా 

వుండదు. పెనమలు కొంచం లావుగా వుంటాయి. కళ్ళు ఎంతో బాగుంటాయి. 

నుదురు కొంచం ఎత్తుగా వుంటుం5. వవనగారిముఖంలో ఆమాయకత్వం వుంది. 

బాగుంటుంది కాని బాగా ఊరిపోయింది. బట్టలు వేసుకుంకే ఇంకా లావుగా కవి 

పిస్తుంది. అదీకాక ఎప్పుడూ జబ్బుతో ముక్కుతూ మూలుగుతూ వుంటుంది. 

rm రూపవతి ఆవటంలో ఎంత భయం ఇమిడివుంది। ఆగి గర్వకారణం 

కూదాను. ధాశాలలో ఆమె గద దుటుపక_ లనుంచి వచ్చే పోమేవాళ్ళకి, రాతి 

పూట ఆమె గ_తలుపు దగ్గరకువచ్చి గోలచేసివాళ్ళకికూడా ఆమె ఎంతో బాగుండి 

వుండివుంటుంది. కావీ దానికి ఎటువంటిఫలితం జరిగింది ?....మయు”లోవి కుర్రా 

డికికూడా ఆమె బాగుండేది. ఆమె ఆకురాణ్తీ లాగి చెంపదెబ్బ కొట్టింది. ఇవ్వుడు 

ఎవరి చెంపదెబ్బ కొట౭దు. వైజ్ నార్ వోరీసురాణాలో ఆమె ముఖందగ్గరకు 

లాంతరుఎ త్తి చూడటం జరిగింది. ఆ పోలీసుతాణా అధికారికి, పోలీసువాళ్ళకి 

ఆమె ఆందగ తై అవిపించివుంటుంది. ఆలాటిఊోహతో రక్తం గడ్డ కట్టుకు పోవటం 

(ప్రాకంభించేవ. బారిన్టరుగారికి తను నచ్చడం అనే ఆలోచనవలన ఏ మధురాను 
భూతి, భీతి కఠలిగేవో, అవి భయను, అనుమానంగా మారిపోమయేవి. మళ్ళీ ఆలో 

చించి అయ్యగారు అయితే మంవిమనిషి, పెద్దమనిషి, దయగలవారు అనుకు నేది. 

రనపింగ్ జావకంరాగానే సోమాకు బాధ కఠిగేఏ. నిరుత్సాహం పొందేదిం 

ఈతఈనబార ఎవరితోనూ చెప్పుకోనుగూడా లేదు. ఆమె దిగులుగా వుడటందూని 

మనోరమ పపిగ నేది. సోమా చేతిలోవిపనిని విడిపించి, తన గదిలోకి లాక్కు 

పోయేది. మూడు నాలుగుసార్లు మనోరమ ఆమెను పినిమాకుకూడా తీసుకువెళ్ళింది. 

మొదటిసారి మనోరమ, బారిస్టరుగార్లతో కలిసి బియిఓకు వెళ్ళటం (పస్తావన వచ్చాక 
చిన్నపోట్లాట జరిగింది కావి ఆలా మరెన్నడూ జ5గలేదు. బారిస్టరుగారుకూడా 

వుండకపోవడంవల్ల సోమాకు సంకోచంకూడా కళిగేదికాదు. 
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మనోరమ సోమాను తన 7దిరోకి తీసుకువెళ్ళి తన సోపామేదగావి మంచం 
“మీదగాని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం _ప్రారంభి-.చేవ. ధనపి.గ్ ధర్మశాలనుంచి 

పారపోయి వచ్చివుండవచ్చు అని ఓదారుస్తూ వుండేఏ. ఆరునెఃలు గడిచిపోయాయి. 

ఈ పడేశం అతను ఎరుగును. ఏదో ఒక రోజున ఇక్కడకు రావచ్చు....అని నచ్చ 

జెప్పేడి, 

మనోరమ ఇంట్లో ఇంకెవరితో మాట్లాడగలదు, వదినగారు ఆమె సమ 

వయస్సు రాలే కాసీ స భావరీత్యా మితభాషి, ఆంకేకాదు తాను వివాహిత, ఇద్దరు 

పిల్లలకి ర్తి ఆని భావించేవారు. వన్ఫూని కిన్యగా వషతేవోరు;ః ఎప్పుడైనా మనఘు 

పుడికే సోమానే దగ్గి కూర్చోబెట్టుకుని కే; మనోరమ ఇటువంటి 

మాసి" ప్పితిలో fas అన్న గారిీద సాని భూతి వదినగారిమిద ఏక కివి 

వల్తరటచింఓ సోమాతో__ అన్నయ్య ఇంకో అమ్మాయిని ఇష్టపడేవాడు. ఆమె 

కూడా ఈయన్ని ఇష్టపడేవి కానీ అమ్మ ఈ సందింధం వెతికి తీస కువచ్చింది. 

వదిన తల్లితండుల చా౭ందరసులాం ఒక్క సారిమటుకు తమ పిల్లిని చూపించడానికి 

ఒప్పుకున్నారు. అన్నయ్య ఆ సమయంలో ఆమె రూపంచూసి నంతృ ప్రచెంవాడు, 

అప్పట్లో ఒద్న సన్నగ _నాజూకుగా చూడటానికి ఎంతో అందంగా వుండేది. 

కానీ రూపమే ఆంతా కాదుకదా. అన్నయ్యతో కపవీనం రెండుమాజలె నా మాట్లాడ 

లేదు. ఎవిమిదవతరగతివరకు చదివింది. ఇంటి గర ఇంగ్లీషు చవవిస్తున్నామవి 

ఆమె పుట్టింటి వాళ్ళు చెప్పారు. శరీరం చూ! ఇద్తరు-ల్లలు కలిగారు కాని 

అన్నయ్యా, ఒదినా పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ వుండగా చూడ లేదు. 

దారిస్టరుగారు క“ర్రుషమబుకు నిత్యం వెడతారు. కాని ఆయన (ప్రాక్తీసు 
అంత చెప్పుకోతగ్గడి కాదు. ఏ కేసులు దౌరికితే వాటివి ఆశ క్తిశో సాధించేవారు 

కాపీ కక్షీదారులు చాలా తక్కువమంది వచ్చేవారు, కక్షి వారులను ఆకర్షించే ఎద్ధకి 

ఆయనకు అవమానకరంగా తోచేది. న్యాయాధిపతులఎదుది వంగి సలాములు 

చేయటం ఆయనకు నచ్చేదికాదు. ఆనునద్చం అలానే జరుగుతూపోమేరి 

ప్రాక్తీసు నడవక పోయినాగూడా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడాల్పివ స్తుందన్న బాధ లేక 

పోవటంవల్ల ఆయనకి జరుగుబాటు “అవక 

జగదీశ్ సహాయ్గూడా తన ఇరువురి అన్నలలానే వ్యాపారం చేయాలని 
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లాలాగారు కోరుతుందేవారు. వ్యాపారంలో వున్నలాభం బారిస్టరువృ త్రిలో 
వుండటమనేది కల్ల, పెద్దపెద్ద బారిషరుఇగూడా వ్యాపారస్టులడబ్చే తింటారు 

కావి జగదీశ్ నహాయ్కు వ్యాపారర ౦గంలో జరిగేకుట నచ్చేడికాదు. గౌరవంగా 

వలుకుదిడితోవుండాలని ఆయన కోరేవారు. కాని యుద్దం వ_తిడివల్త ఇంటీ 

వ్యాపారం బాగా పెరిగిపోయింది. తండ్రిగారు దాదాపు ధ కశాలలో నే కాలం గడిపే 

వారు. పెద్దన్నగారు కృష్ణనహాయ్ కలక లాలో, రెండవఅన్నగారు విస్తు సహాయ్. 

కరాచీలో వుండేవారు. "అందుచేక లాహోర్లో వ్యాపారం జగదీక్ చూ చూడాల్సి 

వచ్చేది. అయినప్పటికీ, లాలా జ్వాలానహాయ్గారి విశాసా, తడ న మేనేజరు 

పండిత్ లజ్జారామ్, అవ్నిపనులూ తనే నిష్వహించేవాడు. బారిస్టరుగారి పనల్లా పై 

కనిథీచేయటం. కావీ గత మూడుమాసాలుగా ఆయన న్వయంగా ఒక కాంటాక్లు 

పుచ్చుకున్నారు. 

క్లబ్బులో విస్కీ తాగుతూ జగడీళ్ మ్నితుడు, మేజర్ బాసూ తనబావని 

తెలియపరిచాడు. మిసెస్ బాసు గురషపందాలలో నాలాగువేలు ఓడిపోయి 

వచ్చింది. మేజర్ జీతం నెలకు రెండువేలు. నెలనరికర్సు అంతకన్నా తక్కువ 

వుండేదికాదు. బారిస్టర్ వి నాలుగు వేలు ఆప్పిమ్మని మేజర్ అడిగాడు. అప్పు తీర్చే 

బాధ్యత మిసెస్ బాసూమీద వుంది. అందుచేత జగిదీశ్ తన మంచితనం నిరూ 

పించాలని ఎంతో తహతహ లాడుతుండేవాడు. విస్కీ తాగుతూ అతను ఆలో 
చిస్తున్నాడు. తనదగ్గిర రొబ్ధం చాలినంకవుంది... మిసెస్ బాసూవై పు దృష్టి 

మరలగానేన నవ్వి “ఎదో ఒకటి మ. అన్నాడు. 

మిసెస్ బాసూ తన తప్పిదానికి అవమానంతో కించపడింది. “మీకు ఎంతో 

కృతజ్ఞారాలిని" అన్నది ఇంగ్లీషులో. 

మేజర్ బాసూ దె చై ర్యాన్నిపొంది తన గ్లాసు చిబులుషీద వుంచాడు. “నువ్వు 

ఇంత పెద్ద వ్యాపారస్టుని కొడుకువి, నువ్వే ఎందుకు కొంచం సహాయం చేయవు? 
ఇటువంటిసమయం ఎప్పుడూ రాదుకదా ।!" అన్నాడు. 

మేజర్ బాసూ లాహోర్లోని సైనికుల $విరాలలో డాక్షరులకు ఉపయోగ 

కరమైన సామ(గివి పంపిణీచేపే (ప్రధాన అధికారి. వందలమంది ఆయనవెనుక 
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శిరుగుతూ వుండేవారు. కాని వరన్పర స్నేహం వున్నప్పటికీ. జగదీశ్ ఆయనతో 
ఎప్పుడూ ఇటువంటివిషయాలు మాట్లాడలేదు. 

“నావల్ల ఏమవుతుంది ౩" జగడీశ్ ఆయిష్టాన్ని తెలియపరిచాడు. 

మేజర్ బాసూ జగదీశ్ వె పుతిరిగి "నువ్వు పిల్లి పేగులు సరఫరా చెయ్యి.... 

'రెండు- రెండున్నర లక్షల రూపాయలకు ఆర్డరు రేపే ఇవ్వగరిను' అన్నాడు. 

“రెండు-రెండున్నరలక్షల రూపాయల పిల్లి పేగులా 1” జగరీశ్ నవ్వాడు. 

“పిలులను చంపడం నాకు చేతకాదు. అవ్నిపిల్లులు ఒక వేళ డేశళం మొ త్తంలోకూడా 

దోరకివు, ఇన్ని పిల్లి పేగులతో ఏం చారు 1" 

మేజర్ నెమ్మదిగా టోధపరిచాడు_'గాయాలను కుటడంకోనం పిల్లి పేగులు 
పవికివనా ము. ఇప్పుడు పాళ్ళ్చాత్యదేళాలనుంచి రావటం కేదు. (దిదిన్ మనల్ని 

అడుగుతోంది." 

“కావి ఇన్నిపేగులు ఎక్కడనుంచి వస్తాయి ?' 

“వాటి దరువు తక్కువ, ధర ఎక్కువగా వుంది. తర్వాక ఎదై నాకాని, ఎది 

'పేగవిపి స్టే అవి సరఫరా చేసెయ్.' 

“కాని గాయాలలో ఇటువంటి (పమావకరమైన పదార్థం చేరటంవల్ల ఎంత 

మంది మ1మ్యలు చచ్చిపోతారు 1" జగదీశ్ భయాన్ని వ్య క్రపరిదాడు. 

“నువ్వు వు త్తి అమాయకుడివి. నాకు భగవంతుడంకే భయం లేదనుకుం 
టున్నావా? ఇబవంలపాపాన్ని గేనుమాతం ఎలా చేయగలను? పేగులు గిడ్తం 

గులలోకి వచ్చేసాయి. వీ విల్లు పదిహేనుకోజులలోపున చెల్లి సాము. ఆ పేగులు 

గిడ్డంగులమంచి ఆస్పతతికి వెళ్ళవు. అర్దం ఆవలా? గీడ్తంగులలో పేగులకట్టలు 

వృధా ఆయిపోతాయి. వాటిమీవ జిడ్తుపదారం చేరుతుంది నేను వాటిని తృణీకరించి 

సీ ఎదుటనే తగలబెప్టిస్తాను. నువ్వు కావాలనుకుంటే కుళ్గిపోయివున్న పేగుల 
పోగులను జీగురుపదార్హంలో ముంచి సరఫఘూ చెయ్యి. కానీ మా ఏర్పాటు పకారం 

ఇందులో పదిశాతం స్టాఫ్కు చెందుతుండి. ఇలా మామూలుగా రోజూ జరుగు 

శుంది." 
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జగడీశ్ “ఆలోచిసానుి అనిచెప్పి క్షబ్బునంచి తిరిగివచ్చేశాడు. రొ(తి 

ఆలోచించాడు. ఎక్కువడబ్బు సంపాదించలేక పోవటంతో ఇద్దరు సోదరులదృష్టిలో 
తనకి గౌరవం ఏమీలేదు. అందుకు ఆది తేలికయిన ఉపాయం కావచ్చు. ఒకసారి. 

క్భోతకృత్యంతో (ప్రారంలి స్తే పవి జరిగిపోతుంది. జగదీశ్ మర్నాడు ఫోనులో 

మేజర్ బాసూకు తన ఆంగీకారం తెలిపాడు. పేగులు (పోగుచేసేఏర్వాటు పండిత్ 

లజ్జాగమ్ చేతికి అప్పగించటం జరిగింది. తర్వాత జగ్ ఇంకా ఎన్నో కాంటా 

కులు = కొయ్యపలకలు, ఇతరసామ(గి నం ఫరాచేమటం [పారంభించాడు. పని 

చాలా శేలికయినది, జామీను జమచేసి పెద్ద కాంటాప్ట మంచి ధంమీర తీసు 

కోవడం, చిన్నళన్న గుతదాగకు ఆమ్మేయటం, అయిదలక్షల కాం టాక్టురో 

నూటికి ఆయిదురు పాయలు మిగిలికే పోయిండేముంి. తనుమాతం బాధసడా. 

ల్పింది ఏమీలేదు, సాహచర్యం అళన్ని వ్యాపారస్టునిగా చేసింది, 

బారినర్ జగడీక్కు సాయంకాలం ww క్ష బ్బుకు 'వెళాల్సివుంది. 

సోమా నల్లటి సూటు, సూటుతో బాటు గంజి పెట్టి ఇస్తీ చేసివున్న చొక్కా, చెప్పులు, 

అవ్నీ ఆయన గవలో మ:చందగ్గర పెట్టంఏ. జగడీళ్ సాయంకాలం ఆలస్యంగా 

ఇంటికి వచ్చాడు. తొందర తొం BS దిట్టలు మారు రృుకోవడం మొదలు పెట్టాడు, 

చొక్కా వేసుకుని చూశాడు. చొక్కా చేతికి గుండీఎలేవు. గంజి పెళ్టీన చొక్కాకి 
ఒకచేతో గుండీలు పెట్టుకోవట ౦ శేలికకాదు. 

“దిట్టలు = ఇక్కడ ఎవ పెట్టారు ? గుండీలు ఇెటర రేదేశ అని ఆగక 

మండివడ్డాడి, ఈ కోపం వడినగారమీ ద లేకపోతే ఊధమ్పింగ్మీక (1 పకటించారు, 

వీజానికి ఆంతా సోచూయే చేసేది. సోమా ప క్క నేవున్న్వ గడిలో జ చేస్తోంది, 

ఆయన ఏదై నా అవసరంవళ్చి పిలిస్తే ఇద్బింది కలగకుండావుండేందుకు ఆమె 

అవ పక్కగదిలో తారట్లాదేవ. . 

సోమా కేకలు వినగానే వి నిగ్గుప పడిపోయింది. ఆయన చొక్కా తొడుక్కుని, 

వున్నారు, ఒకచేతితో గుండీ ఇెట్టకోన డానికీ (పయత్నం చేస్తున్నారు. సాయం 

చేయాలని ఆ పక్కనేవున్న మరోగు. డీసి, ఆయన చొక్కాచేతికి పెట్టడం మొదలు 

పెట్టింది, ఆయనకి ఎంతో దగ్గరగా నుంచోవడంవల్ల అమెచేకులు వణకసాగాయి. 
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జగదీశ్ కోపాగ్ని కర్పూరంలా హరించిపోయింది. ఆయన తన కోపానికి 

కించవర్డిడు. సోమామనసు తేలికపరిచేందుకు చిరునవ్వు నవ్వారు. తన రెండవ 
చేశిని ఆమె నడుముమీద వేశారు. సోమా చేతినుంచి చొక్కా [కిందపడి పోయింది. 

ఆమె తొటుపాటు పడింది. జగడీక్ ఆమె భుజం పట్టుకున్నాడు. పోమా తల 

ఆయన వక్షిస్థలంమీద వాలిపోయింది. 

జగదీశ్ ఆమె గడ్డాన్ని వేలితో వైకెత్తి “ఏమముంది ?' అవి ఆడిగాడు. 

సోమాకళ్లు మూసుకుపోయాయి. నుదుటిమిద చెమటబిందువులు నిలిచాయి 

“పిచ్చిదావివి, గాభరా పడవలసిన ఏనేము9ది?' జగిదీశ్ నెమ్మదిగా ఆడి 
గాడు. 

జగడీశ్ దీర్హ౦గా వట్టూర్చాడు. గొంతు దికువెక్కింది. సోమా ఇది గమ 

వించింది ఆమె వణుకు దానంతట అదే తగ్గిపోయింది. కళ్లు తెరిచింది, జగ వీశ్ 

ఆమెకు కొ త్తివ) కిలా కనిపించాడు, ఆమ ఇంతసమిపంగా ఆయన్ని ఎన్నడూ 

చూడలేదు. ఆయున మైమరని, ఆమె శైదిమలకీ తన పెడిమల్ని కలిపారు, 

సోమా కళ్లు మళ్ళీ మూసుకుపోయాయి. ఆమె జగడీశ్ మెడమీద చేతులు 
వేపింది. తలను ఆయన వక్షస్త=ంమీద వుంచి, దీర్చంగా పిట్టూర్చింది, 

ఆ సంఘటన జరిగాకి సోమా రెండురోజులు దిగులుగా ఆలోవనలో గడి 

పంది. “అరె, నువ్వ ఏం చేశావు? అనీ మనసులోనే తననుతాను తిట్టకో 

పాగింది. ఆమెకు ధనపి.గ్ జ పికి వచ్చేవాడు, 6నపింగ్ వైజ్నార్ పొలిసు 

లాణాలో జరగిన మాటలువివి ఠాణా అధికారిని హత్య చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడన్న 

విషయం ముఖ్యంగా గురొచ్చేకి. సోమా అతవికాళ్ళకు బింధమయింది. అప్పుడు 

ధనపింగ్ తిన తలను గోడ కేపి వాదుకున్నాడు. సోమావి చావగొట్లాడు. ఢధనపింగ్ 

చేతుల్లో తన్న ఆ రెబ్బలు జ్ఞ ప్రి!వ ప్లే ఆమెకు గర్వం కలిగేది. ఆ న్మృతి ఎంత 

మధురి మైనం | =గడీళ్ గారి ఒక్క ఆలింగనం స్వీకరించి ఆమె ఆ జ్ఞాపకాలమీద 

సల్లటిమసి పూపేపింది. కావి ఆమనకుమటుకు ఎలా ఆగహం కలిగిస్తుంది? 

ఆయన ఆమెకోనం ఎంత చేయలేదు! వాటికి (పతిఫలంగా తను మి ఇవ్వ 

గలదు ? తను వారి ఇంటిపవి చేపోంది కావి ఆ పనయితే నొకర్త౦దరూ చేస్తారు. 



నశ మవిష రూపాలు 

సోమా తన వనసుకు వూరట కలిగించింది. ఆయన చూపించేదయకు [వతిఫలంగా, 
తిరస్కరించకుండా వుండటం, కోవంరాకుండా చేయటంకన్నా తా నింకేమీ చేయ 

లేదు. పోగొట్టుకున్నదానికోనం ఎంతవరకని దుఃఖించటం | ఏడుస్తూవుండటంవల్లి 
వచ్చే (పయోజనమేమిటి ? 

వ్ర e థి 

కొండ పాంతానికి వెళ్ళటంగురించిన (పస్తావన మాటిమాటికి వస్తూవుం డేది. 

శకావీ బారిస్త వగారికి వ్యాపారంవల్ల, వర్షంలా కురు స్తున్నడబ్బు తెచ్చే ఆనందంవల్ల 

(పయాణం కొట్టడానికి వీలు కావడంలేమ. పిల్లలనై నా పంపించమని ధ్యాకాలి 

నుంచి తల్లిగారు తరుచు (వాస్తున్నారు. జగదీశ్ కొత్తగా (ప్రారంభించిన వ్యాపా 

రాన్ని ఎలా నిలివెళ్ళగలడు. సోమావి వెంటతీసుకువి వెళారా ఆంటే, తల్లిగారి 

చూపులనుంచి, లాలాగారి చూపులనుంచి తప్పించుకోలేక పపాణాలు ఇరుకున పడు 

తున్నాయి. మనోరమకుకూడా ఆ సంనత్సరం కొండపాంతం వెళ్ళడానికి ఆంత 
ఉత్సాహం లేదు. 

మిసెస్ నరోలాకు ఎండలు చాలా దుర్భరంగావున్నాయి, కానీ ఆమె 
ఒంటరిగా ఏం చేస్తుంది? ఆయిదోనెల వచ్చింది. ఆవిడపరిస్టితి ఎలా అయుందం తే 
మంచం మీదనుంచి లేవడమే కిషనునిపిసోంది. ఇంటిభాంమంతా సోమామీ కనే 
వుంది. ఇంటిపనయితే సోమా చాలారోజులనుంచి చూసుకుంటోంది కానీ ఇప్పుడు 

ఆమె పవర్తనవల్ల నౌకర్ల మీదవుండే జాలి [క్రమంగా తగ్గిపోవడం మొవలు పెట్టింది. 

సోమా మొనట పవిచేపేది, ఇప్పుడు తరుచు ఇతర్లచేత చేయించడం 
మొడలు పెట్టింది. ఇతరనౌఃర్లను పనికేయమని (బితిమలాడకుండా ఆజ్ఞాపించడం 

మొదలు పెట్టింది. వాళ్ళుకూడా, అమ్మగారిమాటి ఆయితే ఒకసారయినా నిర్లక్ష్యం 

చేయ:చ్చు కావీ సోమా ఆమ్మగారిమాటనుమా(త్రం ధిక్క_రించ లేమని తిరును 

కున్నారు. 

మనోరమ ధర్మశాలలో సోమాని చదవటం-వాయటం నేర్చుకోమని 

(పోత్సాహించింది. దగ్గర కూర్చువి కొద్దిగా నేర్పిండి కూడా. సోమాకు అలా నేర్చు 

కోవటం విగ్గు అనిపించేవ. ఇప్పుడయితే సోమాకు ఇంటిపనులలో ఊథధమ్పింగ్ ను 
పిలిచి చాకలిఎద్దులు, ఇతరపద్దులు (వాయమవి కోరటం అవమానకరంగా వుంది. 
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గదీక్ గారు ఆమెను ఎలా తీర్చి ద్రాలని కోరుతుండేవారో ఆలా అవటింకోనం 

'కూడా చదవటం, (వాయడం నేర్చు కోవడం ఎంతో ఆవసరం. 

సోమా ఓ ఉపాయంగూడా వెతికి తెలుసుకుంది. దీపా, భూపీ ఇంగ్నీషు 

కాన్వెంటుస్కూల్లో చదువుతూ వుండేవారు. సోమా పిల్ల లకోసం ఇంటిదగ్గర కూడా 

ఒక మాస్టర్ ని పెట్టించింది. మాస్టరు సరిగా చడివిస్తాకో లేవోనవి ఆమె 6గ్గిశ 

కూర్చుని చూసుండేది. ఒకనెల ఆవగానే ఎలాగో _ ఆలా చాకిలి పదులు, ఇకెర 
వాట్ ళ్ 

= ఇ లెక్కలు స్వయంగా వాయటం ఆమె మొదలు పెట్టి.ది. 

రోజులు గడు సున్నాయా, 

జగడీశ్ అలవాటు పకారం సోమాని మిసెస్ సింగ్ అవి సంటోరించారు. 

సోమా నాలుగువైపులా చూపింది, ఎవరూ తనని చూకటంలేవ* ఆమె నవ్వి తన 

మృదువైన వఎరిటిపె:వుఃమీవ వేలు పెట్టుకుని “నో డియర్, సోమా ;” అంది 

ఆమె నవ్వి విగ్గు డుతూ. సోమా పలికే ఇటువంటిమాటలకోనే జగడీశ్ తనవి 
తాను పూర్తి” మర:పోయేవాడు. మిసెస్ సరోలా బంగళాలో వుండటమే జగ 

డీక్ చికాకుకు కారణం అపుతోంది. సోషూకు ఆయన ప(సితిచు చూసి జాలి కలిగేది. 

పోమాకు ఎలాగో విడిగా ఒక గదవుంద. కాని జగదీశ్ ఆమెను తన గవనుంచి 

రాతి ఎంతో పొద్దుపోయేవరకు వెళ్ళపిచ్చేవాడుకాదు. 

జగదీశ్ గారి నోటంట తన శరీరపుకాంతివిగుకించి తన సౌందర్యాన్ని గురిం 

చిన పొగడ వింతే సోమా ఎంతో మధురానుభూతి పొండేది. యజమావి నోటి 

మంచి అటుంటి పొగ దడ వినఐబంకన్నా మరో ఆనందం ఇంకేముంవ! ఈ మత్తు 

మద్యంవల్ల కిలిగే ఆనందం౦ంలా కొన్ని గంటలే కాయ, ఎనిఎదడిరూములూ ఆలానే 

వుండే. సోమా ఇప్పుడు ఏవాగో ఆలా తన శరీరాన్ని దాచుకోవడ కోసం 

తొందరగా దిట్రలు చుటుకోఎడం లేవు. ఆమె శకీరసాందర్యాన్ని ఆ దిట్టలు న్పష్టం 

చేస్తున్నాయి కూడా. తన కరడీరపుఒంపులిి బహిర్గతంచే సెఎదుకు చీరికొంగుని, 

“దుపట్టా వి తెలిఏగా మీన వేసుకునే. తన అందంగురించి ఆమె ఎంతో గర్వపడ 

సాగింది. కార్లలో తరుగుతూ ఉరీదె నదిటలు ఛరించి సోఎురివోతులు”ా తయారై న 

-ఉద్బుగలస్త్రీల రూపాలతో తినమూపాన్ని. పోల్చి చూసుకునేది. జగదీశ్ గారిమాటి 
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గు రుకొచ్చేది__*ఆవి పరిమళాలతో విండి, తళతళలాడే బట్టల్లో చుట్టిన పెంట. 

కుప్పలు, ఆదృష్టంచేవిన పొరపాటువల్ల దనవంతులఇళ్ళలో వాళ్ళు పుట్టారు, మరో 

ధనవంకు౯దగ్గి క వాళ్ళకు ఆ త్తవారిలు దొరికి ది. జగదీశ్ పొగడ్తలతో సోమా 

మాట్లాడే కిరులోనూ. (ప్రవ ర్తనలోనూ అధికారం వచ్చేపింది. ఆమె మనోరమతో 
కొలిపి సినిమాకో. దిజారుకో వెళితే నౌకరుగా కాకుండా సోవరిగానో, వదినగానో 

(పవ ర్రించేవి. 

సోమాను వడినగారుమాతమే పేరుపెట్తి పిలిచేవారు. జగదీశ్ ఆమెను. 

అనలు పిలవ శే పిళిచేవాడుకాము. నౌకర్లు ఆమెను “సోమా అమ్మగారు" అవి పిలిచే 

వారు. మనోరమ సోమావి "అక్కా" అని పించే3. పిల్లలు “పిన్నీ అవి పిలిచే 
వాళ్ళు. నౌకర్లుగూడా 'సోధూ అన్ముగారు' అనిగాని, “పన్నిగారూ' అనిగాని పిలవ 

సాగారు. 

సోమా ఇంటిపనిని భచుపకీ, |!శమింసీ చేసేవికాదు, మమకారంతోనూ, 

అఆధికారంతోనూ చేస్తోఎఏ. ఇప్పుడు నౌర్తను తికుతోందికూడా. ఇంటినొకర్లు 
సుమారు అందరకూ పాతవాళ్ళే. తల్లిగాప నియమించినవాళ్లు, వాళ్ళు సోమావికూడా 
నొకరుగానే భావించేవాళ్లు ఆమె జీతం తీసుకోక పోతేమాతం ఏం । నొకర్లు ఆమెను 
అయ్యగారి ఉంపుడుక త్తెగా భాఎంచేవాళ్ళు. యజమాని మేలు కోరటంవల్ల వాళ్ళకి 

సోమా తిట్లు చీచరింపులు నహింపూనివిగా వుండేవికావి వాళ్ళ కేమీ గత్యంతరం 

లేదు. వవనగారికి ఫిక్యాదుచే స్తే ఆమె నౌకన్ల నే దుూ్యూర్గుబుగా తలుస్తారు. పూర్వం 

ఇంట్లో జరిగిన మంచీ - మ్యూద వాళ్ళకళ్ళముందు మెమలుతూంది. 

ఇంట్లో కావలపినసామాను నౌకర్లు తెద్చేవాళు ఆందులో సోమాకు అనేక 
పొరపాట్లు కనిపించేవి. నమ్మకదోహం చేస్తుక్నారన్న అనుమానంకూడా కలిగేది. 

సోమా మొవట రెండుమూడుసార్లు మనోరమను కారులో వెంటకీసుకుని ఇంట్లోకి 

కావలసినసామాను తీసుకురావటానికి వెళ్ళింవ. మనోరమకు ఈ జంజాటనం ఇష్టం 

లేదు. సోమా ఒంటరిగానే పర్పుతీసుకుని కారులో బికారుకివెళ్ళటం మొదలు 

పెట్టింది. ఆమె పర్పు ఇంటికి సంబంధించిన పర్పు ఒకటే, చాలా బరువుగా 

వుండే. మొదల్లో వినరు మిగిలిన తాళంచెవులు అన్నీ సోమాకు అప్పచెప్పి, 

డబ్బు, డిస్కం, తాళంచెపుని తనచేతిలో వుంచుకునేవారు. కాని ఈ ఏర్పాటు. 
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గూడా ఇప్పుడు ఆమెకు అనవసరమనిపించింది. ఇంటిడబ్బుకూడా సోమా చేకిలోకి 

వెళ్ళటం (పారంభమయిండి. 

సోమా డైవరు దికకత్ ఎదుఐపడింది. బిరకత్ చుకుకె నవాడు. అంద 

గాడు. రసజ్ఞాడు, యువకుడు. పినిమాలన్నా, శృంగా=నృత్యాఐన్నా అభిరుచి 

ఎక్కువ. ఎంత రపికుడం టే, ఎప్పుడ మునా ఆయ్యారింగాఏ, ఇంటిలోని స్త్రీలను 

గాని, పివిమాకు తీసుకువెడిడే వాళ్ళు (పదక్శనశాలలోకి వెగ్గళోయాక, కారుకి 

తాళం వేపి, తనుకూడా ఎనిమిదణాల టిక్కెట్టుకీఘుకుని లోపలికివెగ్గి కూర్చునే 
వాడు. ఆట అయిపోగానే వాళ్ల కన్నా ముందుగా కారుకగ్గకకువచ్చి నిలబడేవాడు. 

తుమ్మెదరెక్కల్లా వుండే మీసాలు, సినిమానటులవంటి శికోజాలంకరణ, కొణరిలి 

వరకు వత్తుగా పెరిగిన జాత్తు. డై 9వరుముస్తులు ధరించ40 అతిని! నచ్చేవకాదు. 

కౌరుకూడా తనే యజమాని అయినట్లు డాంబికంగా నకిపేవాడు. పిగవెబు (త్రాగ 

డంలో, నడకలో, పతి చేష్టలోనూ, అతవిలో ఒక ఠీఏ కవిపిస్తూ వుండేది, 

సోమా రూపంలోనూ, రంగులోనూ, (పవ ర్హనలోనూ, స్టికిలోనూ వచ్చిన 

మార్పు బకఃత్ గమనించాడు. ఆ కారణంగానే బజారునుంచి వస్తువులు తెర్చే 

లాభదాయకమైన పని బరకత్ చేతులనుంచి జారిపోయింది, ఆయ్యగారి ఉంపుడు 
క_తె అయినంతమా(తాన ఎమయింది? ఆమెకూడా సవిచేపే మనిషే ఆవి మన 

నులో అనుకునేవాడు. ఆమెతో నవ్వుతూ మాట్లాడేందుకు (పయత్నం చే సీవాడు, 
ఆమెను కారులో తీసుకువెళ్ళేబప్పుడు అయితే వీస్పంకోచంగా తనమనసు తెలి- 
సీందుకు ఏదోపాట అస్పష్టంగా గొణుగుతూ వుండేవాడు. సోమాకు ఇడి నదబుగా 

తోచలేదు కాని ఉపేషించడంతప్ప వేరే ఉపాయంలేదు. అవమానావ్ని గుర్తించడం 
ఆ అవమానావ్ని స్వీకరించడమే అవుతుంది. 

ఇంట్లో సోమామాటికి వున్నవిలువగురించి బరకత్కు కెలుసు. చంచల. 

న్వభావంగల స్త్రీగా ఆమెను భావించేవాడు. బహుశ ఆమె తినవైపు ఆకర్షిత 
మవచ్చు....[పపంచం (సివిమాాలో ఏం ఇలా జరగటం౦చేదా? అంతిమవిజయం 

తన సామ్య ంమీదే ఆధారపకివుంది. ఆయ్యగారి ఉంపుశుక తెగానే వు.టోంఏ 

కదా! ఏదొ ఒకవిధంగా ఆమెను లొంగదీనుకోవచ్చు. ఒకసారి నవ్వి ఆమె. 

ముఖంలోకి సూటిగా చూసినట్లయితే తర్వాత దానంతట అదే దారి ఏర్పడుతుంది.. 
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ఒకరోజు సోమా బజారులో ఒక దుకాణ:దగ్గగ పని పూ ర్రివేసుకువి కారు 

దగ్గరకు తిరిగిరాగానే దిరకత్ కారతలుపుతెర చి వెకిలిగానవ్వి, వంగి నమస్కారం 

చేసి_..."అమ్మగారూ, కొంచం బీదవాళ్ళవిగూడా దృష్టిలో పెట్టకోండి' అన్నాడు. 

దిరకతీ రెండు మూడు రూపాయలు బిక్షీసు ఆరిగినట్ల యితే సోమా ఇవ్వ 

గలదు. నౌకర్లకు కానుకలు ఇస్తూవుండే నే గౌరవం అని తెలనుకుంది. ఆమె 

పూర్వం ఆ గొౌరవంవల్ల కలిగే ఆనందాన్ని పొందింది. కాని దిరకతీ (ప్రవర్తనలో 

గొరషఛాయలు లేవు, దుర్మార్గం కనివిస్తోంది. సోమా వదుటిమీద కోపపుఛాయలు 

వ్యాపించాయి ___“ఏమిటి వాగుతున్నావ్ 1 ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటే అయ్యగారితో 
చెప్పుకో ,' అని కోవ్పడింది. 

దికకత్ భయపడ్డాడు. పళ్ళునూర తూ “సీ పని పడతాను" అనుకున్నాడు. 

(క్రతం సంవత్సరం శీతాకాలంలో మనోరమ పరివారంతోనహా ధర్మశాల 

నుంచి లాహోర్ వచ్చిన కొద్దిరోజులకే భూషణ్, తోటి ఖే దీలతోకలిపి జైలు 

నుంచి విడుదలయ్యాడు, రెండున్నర సంవత్సరాల (క్రితం కిమ్యూనిస్తుయుద్దంలో 

కలవడావికి తిరస్కరించనకారణంగా ఇంగీమ పభుత్వం ఆగహానికి పాతు 

డయాడు. జ్యూన్ 1941 లో జర్మనీ రష్యామీన దాడి జరిపింది. జపాను భారతే 
దేశంవై పు ముందుకు సాగింది. కమ్యూనిస్టులు ఇ: గ్లీమ సా మాజ్యవాదానవికి వ్యతి 

రేకులు కావి జర్మనీ జపానుల పద్దాంతాలను ఆంతకన్నాకూడా శత భావంతో 

చూసేవాళ్ళు. జర్మనీకి పరాజయం, రష్యాకి విజయం కలగటంవల్ల వాళ్ళకు 

అంత _రాష్రీయర౦గంలో సమాజవాదాన్ని దిలపరితే _పవాతంతశ క్రి ఇంకొ 

“పటిష్టం కాగఠదన్న ఆశ కలిగింది. 

విరుత్పాహంతో శ క్రిహీనమైన ఇంగ్లీషుస్మామాజ్యం స్థానంలో ముందుకు 
సాగుతున్న జపాను ఎక్కువ (పమాదకారిగా కమ్యూవిస్టుఐ తలచేవాళ్ల. జపాను 

బాంబులకు భారతదేశ పజలు ఎర కావటానికి వాళ్ళు ఏమాతం ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు. 

అంత; షీ) యరంగంలో మార్పు రావటంచేత తమ ఆవర్శాలవికూడా మలుచు 

శున్నారు. తమదేళాన్ని, సమాజాన్ని రక్షించటంకోసఎ ఆ యుద్దాన్ని (వజా 
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యుర్ధ౭గాతలచి ఆత్మరక్షణకోనం యుద్దంలో పాల్గొనాలని సలహా ఇవ్వసాగారు. 
(ప్రభుత్వం అనేకమంది కమ్యూవిస్తులను జైలునుంచి విడుదల చేసేపింది. అందు 
శేత ఇంగ్నీ మవాళ్ళని ద్వేషించే వాబ్బ ఇంగ్నీ షువాళ్ళకీ హావిజరిగితే తృ ప్రిపడేవాళ్ళు 

కమ్యూనిస్టులను ద్వేషించడం మొదలు పెట్టారు, 

భూషణ్ మనోరమావాళ్ళ బంగళాకు రాలేదు. మనోరమ మనసులో మధన 

పడింది. జైలునుంచి విడుదలచునవ్య క్తికి సానుభూతి తెల్పటంకోనం తనే 

స్వయంగా భూషణ్ ను కలవటం ఎక్కువ సమంజసంగా వుంటుంది అనుకుంది, 

విషయంలో ఆమె అతవ్ని తొందర పెడుతోంవవి ఆకను అపార్ణం చేశఘుకో 

లేడు. ఆమె పార్టీ ఆఫీసుకు చేరగానే భూషణ్ తన మితులకు పార్తీకి సంబంధిం 

చన కొ త్తసూత్రాంని. ఆంశాలని, నిర్ణయించి చెపుతున్నాడు, ఆతనికి మనోరమతో 

మాట్లాడేందకు రీరుఐకి దెరకలేమ. నవు-తూ పలకరించాడు. "మీరెలావున్నారు? 

జగదీశ్ ఎలా వున్నాడు? సోమా పరిస్టితి ఏమమాంది?' అని అడిగి “నే నివాళ 

బొంబాము వెళున్నాను, తిరిగివచ్చాక మీ ఇంటికి వస్తాను" అన్నాడు. 

ల 

భూషణ్ తనమాట పద్నాలుగునె9లతర్వాత నిలబెబ్దుకున్నాడు. వస్తూనే 

అకను అభివందనలు తెరిపాడు_'నేను పతికలలో నువ్వు (వాపిన రెండు మూడు 

వ్యాసాలు చూశాను. పీకలంలో వేగంవంది కాని వీ ఆలోచనల్లో వేగం లేకు. 

చిక్కు ముళ్లన్నాయి. భావాలు స్పష్టంగా లేవు. నువ్వు పార్షీ పేపరు రోజూ వేళ 

(పకారం చదువుతావుకదా। రాయారి దెమోకటిక్ లయున్ లోనూ, మా లయిన్ 

లోనూ వున్నభేదం నీవ్యాసాలలో స్పష్టంగా కవిపించటంలేదు. చర్చిల్ గుట్ 
సమాజవాదులం అవటంలో మాకు నమ్మకంలేదు. పరిస్టితురే స్వయంగా విషప్టవాన్ని 

లేపుతాయి ఆనేది కమ్యూనిస్టులు నమ్మరు. ఆలా ఎన్నడూ జరగదు. మనుష్యుల 

(పయత్నాలకలయికయే ఒక ఆవశ్యకమైన పరిపితీని కలుగచేస్తుంది. మేము 

ఇప్పుడు ఫాపిజమ్ను ఎమర్కొనాల్పిపుంది. రాష్ట్రీయ ఆక్మ -విర్ణయానికి సంబం 

దించిన ఆధికారంకూడా మేము తీసు గోవాల్సివుంది. మాపని చాలా ఇక్క-ట్లతో 

కూడుకుని వుంది.” | 

రెండున్నర నంవత్సరాలకర్వాత భూషణ్ కలసిన ఆసమయంలో పార్టీ 

ఆశయాలనుగురించిన ఉపదేశం వినాలని మనోరమ ఆశించడంలేదు. ఆమె ఒక 
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'రచయితి అన్న విషయంమీదకూడా భూషణ్ దెబ్బకొట్టాడు. ఒకవిధంగా ఇది 

కృత ఘ్నతకూడా. ఎప్పుడయితే ఆమె భూషణ్ను కలుసుకోవటావికి పార్టీ ఆఫీసుకు 

వెళ్ళిందో అప్పుడు భూషణ్ మితులకు “కొత్త ధథీపిస్ (వాదం) తెలియచెదు 
తున్నాడు. మనోరమ కొద్దో గొప్పో వినగలిగింది. దాని ఆకారంమీదే కమ్యూ 
విస్టులను నిందలనుంచి, తిట్లనుంచి తప్పించేందుకు ఆమె ఈ వ్యాసాలు (వావింది. 

ఈ వ్యాసాలు సరిగా లేవని ఇప్పుడే భూషణ్ అంటున్నాడు. 

మనోరమ తన రుమాలు వేళ్ళకు చుట్టుకుంటూ, పెదిమలు బిగించి “నేను 
నీ పార్టీ ఆదేశానుసారం (వ్రాయలేదు. నాకు సరైనదని తోచిం, (వ్రాశాను. 
ఇంతికిన్నా ఎక్కువగానే కాం గెసువాళ్ళు కోపగిస్తున్నారు. వీ పార్టీ వాళ్ళుగూడా 
కోపగించవచ్చు. వుండు టీ తెప్పి సాను" అంది. 

“ఆవును, సోమా ఎలా వుంది, ధనపింగ్ గురించి ఏమైనా తెలిసిందా ?' 

భూషణ్ మనోరమ సమాధానం విననట్లుగానే అడిగాడు, 

మనోరమ ఆలోచించి “వుండు, పిలుస్తాను" అని లోపలికి వెళ్ళి కొద్ది పేపట్లో 

తిరిగివచ్చింది. 

“ఈ నంవత్సరం మీరు కొండ్నపాంతం వెళ్ళలేదా? బొంబాయిలో ఈ 

కాలం చాలా ఇబ్బందిగా వుంటుంది. ధర్మశాల ఎంతగానో గుర్తుకు వచ్చేది" 

అన్నాడు భూషణ్, 

రెడు మూడు విముషాలతర్వాత ఆందంగా అలంకరించుకుని, నాగరికు 

రాలాలావన్న ఒక స్తీ సూదులతో ఊలు అల్లుతూ గదిలోకి (ప్రవేశించింది. ఆమె 

గంజి పెట్టి ఇ స్రీచేపిన బీర కట్టుకుంది. ముఖాకృతి అధికారయుతంగానూ, ఆత్మ 

విశ్వాసఎతోనూ నిండివుంది. ఆమెకు నమస్కరించి భూషణ్ తన చేతిలోవున్న 

వార్తాపతిక చూడసాగాడు. “గురుపట్టలా, ఈయన కామేద్ భూషణ్” ఆంది 

మనోరమ, 

భూషణ్ దృషిని అటువైపు తిప్పాడు. ఆమె మనసు ఎంతో నంకోచం 
తోనూ, వ్యాకులతతోనూ నిండిపోయింది. ఆమె తత్తరపాటుతో భూషణ్ కు నమ 

ప్కారం చేసింది. 
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(పతినమస్కారం చేపి భూషణ్ మనోరవవైపు చూశాడు. మనోరమ 

నవ్వి “మీరుకూడా గుర్తుపట్టలేదా ?' అన్నది. 

“సోమాయేనా 1” భూషణ్ ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు. 

సోమా ముఖం వాలిపోయింది. ఆమె లేచి వెళ్ళిపోయింది. భూషణ్ కొద్ది 

నిముషాలు మౌనంగా ఆశ్చర్యంతో చూస్తూవుండిపోయాడు. *ఠనసి. గ్ ఎక్క 

డున్నాడు ?' అని ఆతను ఆడిగాడు, 

మనోరమ క్లుప్తంగా దనపి:గ్ పరాకీకి సందిందించిన కర వినిపించింది. 

భూషణ్ కొద్దివిముషాలు మౌనంగావుండి__ "ఒకప్పుడు. ఈమె జీవితం 

అతను లేకపోతే ఆసంభవం అన్నట్లుగా వు_డే3. ఇప్పుడు ఈమె మరో (పపం 
చంలో వుంది. బహుశా నీకు గుర్తు-దేవుంటుఎది. (పేమ కేవలం జీఎతానికి తృప్తి 

కలగచేసేది అవి నేను ఓమాటు చెనాను' అనాడు. 
© క 

మనో౭ మకు గు రుంఏ__౪కాళంలో మేఘాలు ఆవరించి వున్నాయి. 

వేగంగా వీడే చల్లటిగాలి ఊ పునల్ల దిటఐఐ పై 3గర పోతున్నా ము, చెట్ల ఆకుల 

రాపిడివల్ల వచ్చే సర్నర్మనేమోశ వినడం కిష్టంగా వుంద, అయినప్పటికీ ఆ 

మాటలవల్ల హృదయం తూట్లు పశిపోయుంవ. ఆమె తూఓ౬పడినట్ల యు ఆలనటచే 

రాతిఐబండపుద ఒరిగిపోయింది, అందువల్లే భూషణ్ కు ఇంత అహంకారం. మనో 

రమ ఏం మాట్లాడలేదు. 

భూషణ్ తనమనసు తెలియపరివాడు___“ధనపింగ్ ఎప్పటికీ రాకపోవచ్చు, 
(ప్రాణభయం చాలా పెద్దది. లేకపోతే అతనిజీవితంలో తోడ్పడే మరోత్రీ తటస్థ 
పడి వుండవచ్చు. 

మనోరమ ఒక పెద్దదెబ్బి తగిలినట్లుగా అనుభూతివెంది మౌనంగా వుండి 

పోయింది. 

భూషణ్ చెపుతూనేవున్నాడు_“ఒక వేళ ధనపింగ్ ఈరోజు తిరిగివచ్చినా, 
ఈమె ఆతన్ని స్వీకరించనుకూడా లేకపోవచ్చు, ఈమెకు ఆతఃమీద విరకి కల 

గడం మొదలయింది. పాపం ఏంచేస్తుంది?” భూషణ్ ఏ ఫలితాన్ని పొందటం 

కోసం ఈ చర్చ సాగిస్తున్నాడో, ఆ చర్చ మనోరమకు రుచించలేదు, 
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“మంచిది, తన కాళ్ళమీద తాను విలదిడింది మనోరమ ఆ (పనంగం ఆప. 

టానికి (వయత్నించింది. 

భూషణ్ ఆమె విరక్తి లక్ష్య పెట్టపండా__“ఒకదశ లోకి వచ్చినక ర్వాత 

శ్రీకి ఎవరో ఒకరిని వివాహంచేసుకుని జీవితం గడపటం సాధ్యంకాదు. పెళ్ళి 

చేసుకోకుండా వుండేటట్ల యికే తనజీవితం జరుగుబాటచే కందుకు కూడా ఏదో ఒక 

పని చేయాల్సివ స్తుంది. (పస్తుతం మన నమాజంలో స్రీలు చేయదగివవి రెండే 

పనలున్నాయి, అధ్యాపకురాలు అవబం, లేకపోతే డాక్షరుగా కావటం. ఈమెకు 

నర్సుపనికి సందింధించిన కక్షణ ఇప్పించు. తన కాళ్ళషిద తామ విలదిడగలుగు 

తుంది, తర్వాత కావాలనుకుంటే వివాహంకూశా చేసుకుంటుంది.” 

ధర్మశాలలో భూషణ్ 'సాంగత్యంతో కూడిన (పేమ'ను గురించి ఉపదేశం 
ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాడు. అతని వసంగం (పారంభమయినతర్వాత సోమా 

ఒంకన ఈ ఉపడేశమంతా తనకే ఇస్తున్నాడవి తెలుసుకుంది. ఆమె భూషణ్ వెపు 

చూడకుండానే, “ఎందుకు బాధఎడతావు, స్వానుభవం ఏవో దారి చూపిస్తుంది" అని 
సదూధానం చెప్పింది, 

భూషణ్ పిగరెట్టు అంటించాడు._'నేనుమాతం. ఒక ముఖ్యవిషయాన్ని 

గురించి మాట్లాడుతున్నాను” అన్నాడు. 

మనోరమకు ఆది మరింత అనుచితంగా కనిపించింది, “అయితే నీ గొంతు 

మీద ఎవరూ కూర్చోవటంలేదు కదా;' అనేసింది మనోరమ. 

భూషణ్ మౌనంగా వుండిపోయాడు. అభిమానం దాచకోవటంకోనం నవ్వ 

టానికి (పయత్నించి, సిగ రెట్టునుంచి రెండుడమ్ము లు లాగి లేవి నిలదిడ్డాడు___ 

“ఇంకా మూడువారాలు ఇక్కడే వుంటాను. మళ్ళీ కలుస్తాను అన్నాడు. భూషణ్ 

వెళ్ళిరోతూ చేసిన నమస్కారానికి (పతిగా మనోకమ చిరునవ్వుకూడా నవ్వలేక 

పోయింది. కేవలం చేతులు జోడించింది అంతే | 

మనోరమ మనస్సు అంతులేని నిరుత్సాహంతో నిండిపోయింది పుసకం 

వెతికి చదవటానికి కూర్చోలేదు, సోమానుకూడా మాట్లాడటానికి పిలవలేదు. 
సోమాతో ఏం మాట్లాడుతుంది? సోమానిగురించి విన్నమాటలనుగురించి ఆలో 
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చిసోంది. ఏమిటి, సోమా విజంగానే అన్నయ్యను (పేమిసోందా ? అన్నయ్య 

సోమామ (పేమిస్తున్నాడా? వదినతో అన్నగారివివాహం ఒక సామాజిక దుర 

న్యాయమనే ఆమెకు తోచింది కాని నాలుగునెలలనుంచి మిసెస్ బాసూవైపు జగదీశ్ 

అనుర క్రిగా వుండటంమాపి, మనోరమ మనస్సు బాధతో నిండిపోయింది. 

అన్నయ్య (పే వి ఒక ఆటగా భావిస్తున్నాడు ఆనుకంది. అన్నగారి ఈ బలహీన 

తకు బాధ్యత, ఇఅతనిపట పక్షపాతం చూపిస్తున్న తమ తల్లి -దండులమీదనే 

వుంచింది. వాళ్లు జగదీశ్ వివాహం గాయ, తితో చేయలేదు. ఈ విషయంలో ఆత 

నికి తీరని ఆన్యాయం చేశారు. 

కానీ సోమా ?....సోమా ధనసింగ్ని (పేమిస్తూవుందేది. ఇప్పుడు అన్న 

య్యతో గూడా ఆదేవిధంగా వ్యవహరించటం మొదలు పెట్టిందా ?.... లేక పోతే 

సోమాకు ఆశయం ఇచ్చినందుకు, దయ చూపించినందుకు (ప్రతిఫలం ఇచ్చుకో 

వలసి వస్తోందా ? హోమా తనని తాను సమన్నించుకుని ఆశయం ఇచ్చినందుకు 

బుకాన్ని తీరుసోందా. లేకుం శే (పేమకి ధర కడుతోందా? 

మనోరమకు ఒక ఆలోచన తళుక్కున మెరిసింది. స్త్రీలందరూ ఆశయం 

విలువను, (పేమవిలువను తమని అఆర్చిందుకుని తీరుస్తారు. _పేమవిలువలో జీవి 
తాంతం ఆయం స్ట ఆ చ అ 2 డబ్బు; ఆశయం కోరని వాళ్ళకే _పేమించే అదికార 

ముంది. తమ కాళ్ళమీద నిలబడివుండగలిగినవాళ్ళశకే (సేమించే హక్కుంది. 

భూషణ్ “తమకాళ్ళమీవనిలదిడి వుండగలిగే' మాట సరిగానే చెప్పాడు. దునోరమ 

తనవిషయంలో ఆలోచించపాగింది. ఇరి వై రెండేళ్ళవయసులో ఎమ్. ఏ. ప్యావై 

కూడా తనకాళ్లమీద తాను నిలబడలేకపోయింది. వాస్తవానికి ఏ మాటఅయితే 

సోమాకు వర్రిస్తుందో అదేమాట తనకుకూడా వర్తిస్తుంది. 

కేవలం ఆశ్రయంకోసం వివాహం చేసుకోకూడదని మనోరమ నిశృయం 

చేసుకుంది. సోమా ఉదాహరణ తన ఎదుట వుంది. తెలిసో, తెలియకో సోమా ఏం 

చేస్తోంది ? కానీ దాన్ని అత్యాచారంకిందమాతం సోమా భావించడంలేదు. చట్ట 

సమ్మతంగానూ, సామాజిక ఆధికారరూపంగాను, ఆమె కోరుకునేది పొందలేదు. 

కానీ వదినకన్నా అన్నయ్యకు సోమా ఎక్కువ సంతోషాన్ని ఇస్తూంది. మనోరమ 

మనసులో పోమామీదవున్న గౌరవంపోయి, కేవలం దయ కలిగింది. ఆమె ఆ చర్చ 

M—14 



210 మనిషి రూపాలా 

తనలో తాను చర్చించసాగింది. సమాజం ఏమనాలనుకుంటే ఆది అంటుంది కానీ 

సోమా పితికి సమాజం ఏ సమాధానం ఇవ్వగలదు ? ఏం సోమాకు ఎవరూ మితుడు 

వుండకూడదా ? అన్నయ్యతో ఆమెకు వున్నసందింధం ఇంకేమిటి? కానీ ఆన్నయ్య 

పెళ్తే రొ కైముక్కళలమీద సోమా ఆధారపడివుంది. అలా కాక పోయినట్ల యితే 

సోమా ఈ సమాజాన్ని ఎదిరించి సమాధానం చెప్పగలిగివుండేది. 

మనోరమ సాయ. సమయంలో సోమాని తన గదిలోకి పిలిచింది. భూషణ్ ని 

'అకస్మా త్తుగా కలునుకున్నాక సోమా పాతన్మృతులకు తీ వమైన మౌానవికగాయం 

తగిలింది. ఇద్దరూకూడా బాధలో వున్నారు. సోమా ఇప్పుడు సంకోచంవల్ల కొంచం 

వెనక్కుజరిగి కూర్బోవటమూలేదు, మౌనంగా వుండిపోయి వినటమూలేదు. తనకు 

నచ్చినవిధంగా మనోరమ అడిగినదానికి సమాధానమిస్తూండి. 

“ధనపింగ్ విగురించి ఏమీ తెలియలేదు. ఆతను రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. 

జీవితం ఎవర్ని ఎక్కడికి తీసుకు వెడుకుందో ఏం తెలుస్తుంది 1” అన్నది మనో 

రమ. 

సోమా దీర్చంగా నిట్టూర్చింది. మనోరమ చెపుతూనేవుంది - "కానీ జీవి 

తాన్ని గడుపుకోవటంకోసం మనిషీదగ్గర ఏదో ఒక సాధనం వుండటం ఆవసరం.” 

మనోరమ నచ్చజెప్పింది. తను స్వతం తంగా జీవించటంకోనం తనను 

తాను కాపాడుకోవాలని కోరుకో ది. తండిగాకు ఆమెను బాధల్లో ము_చాలనుకుం 

టున్నారు కానీ తన కాళ్ళమీద తాను నిలదిడాలవి నిశ్చయించుకుండి. ఆమె సోమాకు 

సలహా ఇచ్చి “నువ్వు నర్చుపని ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు | నీకు తెలుసా, విద్యా 

కౌల్ అనే ఒకమ్మాయి నర్పుగా పవిచేసోంది. నెలకు మూడువందిలు సంపాదిస్తోంది” 

అని చెప్పింది. 

“సరే అక్కగారూ, కానీ స్తీ ఉద్యోగంచేసి పొట్ట పోషించుకునేటట్లయితే 
ఆమెజీవితం ఏముంది? స్త్రీకి ఇల్లు చక్క బెట్టటంలో నే కోభవుంది' అన్నది సోమా. 

మనోరమ మౌనంగా వుండిపోయింది. ఈ ఇంటిని చక్కబెక్తు హక్కు 
పీకులేదని ఆమె ఎలా చెప్పగలదు! ఇదేమాట సోమా మనోరమ ఉద్యోగం 
చేయటంగురించి విరసిస్తూ చెప్పింది. ఇప్పుడు మనోవమకోసం, తనకోసం ఒకేనీతి, 
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ఉఒకేనియమం వున్నాయని సోమా తెలుసుకోసాగింది. ఆత్మక్షోభకో కృశించిపోయే 
“భావం సోమా మనసునుంచి దూరం చేసుకుంది. ఇక మనోరమ ఏమనగలదు? 

మనోరమకు రచనలమీద అభిరుచి వుండేది. ఆమె కొన్నికథలూ, వ్యాసాలు 

(వాసిందికూడా. ఆమె ఊహలో రచయిత్రి అవాలన్న అభిలాష వుండేది. రచ 

య్యత్రిగా అయికే కీ _ర్థి, ఆత్మసంతృ ప్తి కలుగుతాయని ఆమె నమ్మకం. రచయిత్రి 
అవాలనే మనోరమకోరిక వినగానే జగదీశ్ నవ్వుతూ “ఒకవేళ నువ్వు ఈదేశంలో 
రచనలచేపి [బకుకుతెరువు సంపాదించుకోగలిగితే రవి ఠాకుర్వి అయిపోతావు” 
అని అన్నాడు. మనోరమ ఈ ఎగతాళితో నిరుత్సాహపడ లేదు. 

భూషణ్ మాట ఆమె హృదయాన్ని బాగా గాయపరిచింది_ఎం తను అంత 

ఆర్థం చేసుకో లేనివా ? (పజలుచేసే తిరస్కారాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా సమర్థిస్తూ 

(వాసినమాటకే అపకీర్తి కలిగిస్తుందా 1? దీనికన్నా (వాయకుండావుండటం మంచిది. 

ఆంతే చేయవలసింది. తను వాళ్ళతర పున ఎందుకు (వాయాలి ? ఇలాంటి అన్యాయం 
జరగటంతో మనోరమ మనను తూట్లుపడింది, రచయిత్రి ఆవాలన్న దిలమైన 
కోర్కెను వదలిపెట్టి తన మనుగడకోనం ఆధ్యాపకురాలివృ త్తి స్వీకరించాలను 
కుంది. ఎవరి ఆభిపాయం తీసుకోకుండానే ఆమె రెండు స్తానిక స్త్రీలకళాశాలలకు 

ఉద్యోగంకోసం దరఖాస్తులు పెట్టింది. 

చందాలమీద నడిచే ఏ కాలేజీకైనా లాలా జ్వాలాసహాయ్గారి కుమా _ర్టెతో 

వ్యవహారం ఏర్పరచుకోవటం ఉపయోగకరం. మనోరమకు చూ. 150 నెల జీతం 

మీద చదువు చెప్పడానికి పిలుపు వచ్చింది. 

జగదీశ్ అడ్డు తగిలాడు.'నీకు చదువుచెప్పాలన్న ఆకిరుచివుంకేనూ, 

ఇంట్లో ఏమీ తోచకపోకేనూ, జీతం తీసుకోకుండా పనివెయ్యి. ఇలా ఉవ్యోగం 

చెయ్యటం లాలాగారు ఎన్నడూ సహించరు" అన్నాడు. 

మనోరమ సమాధానంగా__"ఇది ధనవంతులమన్న మీ ఆహంకారం 

మాతమె, చదువుచెప్పి (దితుకుతెరువు ఏక్పర చుకోవటం ఏమీ సిగ్గుపడాల్సిన పవి 

కాదు" అని చెప్పింది. 

బారిస్టరుగారు అంగీకరించారు. “ధనవంతులమన్న వర్గమూలక అహంకారం 
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వుంటే దానికి కొన్ని (వభావాలుకూడా వున్నాయి, ఈ స్త్రీల కళాశాలలనుంచి నువ్వు 

నెలకు 160 చొప్పువ ఏడాదికి రూ. 1500 జీతం సంపాయిస్తావు. లాలాగారు ఆ 

సంస్పకి రూ. 56000 సాంవత్సకీక చందా క్రీంద ఇస్తారు. ఇది హాస్యాస్పదం కాక 

పోతే ఏమిటి ? నువ్వు వీ తండడిగారి ఆత్మగౌరవాన్ని గాయపరచి సీ ఆత్మగ్ర 

వాన్ని కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నావా ఖో 

జగదీళ్ మనోరమ ఉద్యోగవిషయంగురించి లాలాగారికి తెలియపరిచాడు. 

లాలాగారు, తల్లిగారు నిరసిస్తూ ఉ త్రరం [వాళారు, మనోరమ కోపంతో పళ్ళు 

కొరికింది. కళ్ళల్లో నీళ్ళు నిండాయి. కావీ ఆమె కన్నీళ్ళు కింద రాలనీయలేదు. 

మేజర్ బాసూ, మిసెస్ బాసూ మసూరీ వెళ్లారు. ఇక మిలటరీ కాం్మటా 

కుకు సంబంధించినపనిలో మేజర్ బానూని కలవడం జగడీశికు తప్పనిసరి 

అయింది... “దసరా శలవుల్లో ఈ సంవత్సరం మనం కొండ పాంతావికి వెళ్ళలేదు. 

ఒక వారంపాటు మసూరీ వెడదాంపద' అని జగదీశ్ మనోరమతో అన్నాడు, 

మనోరమకు లాహోర్లో విర _క్తితప్ప ఆస క్రిని కలిగించేది ఏమీ లేదు. 
సోమాతోమటుకూ ఆమె నిత్యం ఏం మాట్లాడుతుంది? అదీకాకుండా ఇప్పుడు 

సోమా ఇంటినంతటిని నిర్వహించే అధి కారాన్ని, ఆనందాన్ని న్నిపొంది తృపి పి చెందు 

తూంది. మాట్లాడటానికి కానీ, మాట్లాడే అవసరంకానీ ఆమెకు అనలే తక్కువ. 

వడినకు నలువె ష వెపులా నర్చులు, లేడీడాక్టర్ల హడావిడి ఎక్కువ౫ుంది. ఒళ కొ త్త 

(పాణి జన్మించడానికి జరిగే ఏర్పాటులలో ఉత్సాహంకన్నా కష్టమూ, బాధే ఎక్కువ 

వున్నట్లుగా అనిపించాయి. 

మనోరమకు తోటి స్నేహితురాండ్రపట్ల అంత ఆస క్రిలేదు. ఇప్పుడామెకు 
వాళ్ళను కలుసుకోవటానికే సంకోచం కలుగుతోంది. ఆమె సమవయస్కులందరికీ 

వివాహాలు అయిపోయాయి. వాళ్ళు వయసుమళ్ళిన వాళ్ళకిమల్లే మనోరమతో 

మాట్లాడుతూవుంటారు. మనోరమ ఇంకా వివాహం చేసుకోనందుకు సానుభూతి 

చూపిస్తుండేవాళ్లు. మనోరమ ఏదో పరీక్ష పోగొట్టుకున్నట్లు (ప్రవ _రించేవాళ్లు. 
లాహోర్నుంచి కొద్దిరో జులపాటు (పయాణం అవటం గురించిన (పనంగం ఆమెకు 

చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేది. 
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విదేశాలమంచి తిరిగివచ్చేటప్పుడు బొంబాయిలో హైదర్ ఆలీ సుతలీవాలాకి 

బారిస్టర్ జగదీశ్ గారితో పరిచయం జరిగింది. ఇది జరిగిన కొద్దిరోజులకే సుతలీ 

వాలా షేర్ల వ్యాపారానికి సంబంధించినవిషయంలో ఒక వారంరోజులు గడప 

టానికి లాహోర్ వచ్చారు. బారిస్టరుగారి అతిథిగా అయారు. బొంబాయి తిరిగి 
వెళ్ళినతర్వాత బారిస్టరుగారికి మనోరమకు ధన్యవాదాలు తెల్పుతూ ఆయన నహృద 

యకాపూర్వకంగా ఉత్తరాలు (వాళారు. జగదీళ్ కు సుతలీవాలాతో బాగా ఆత్మీయత 

పెరిగింది. మనోరమకూడా సుకలీవాలాను సజ్బనుడుగానూ, సహృదయుడుగానూ 

తలచేవ. ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఉత్తరపత్యు త్తరాలు జరగలేచు. కాని మసూ 

రీలో అనుకోకుండా ఒకళ్ళ నొకళ్లు ఒరే హోటల్లో కలుసుకోవటం జరిగింది. 

ముగ్గుకూ ఎంతో ఆనందించారు. 

మేజర్, మిసెస్ బాసూ సవాయ్ హోటల్లో వుండేవాళ్లు, జగదీశ్ మనో 
రమలుకూడా అక్కడే వుండటానికి నిశ్చయించారు. హైవర్ జీ సుతరీవాలాకూడా 

అక్కడే దిగారు. మేజర్బాసూ సమయం దావాపు ఇంగ్లీషు ఆఫీసర్ల సాంగత్యం 

లోనే గడిచిపోమేది. జగదీశ్ సమయం మిసెస్ బాసూ సాంగత్యంలోనూ, మనో 

రమకు సుతలీవాలా సాన్నిహిత్యంలోనూ గడిచిపోతూవుండేది. కేవలం వినో 
దమూ. వి శ్రాంతికోసం మసూరీవచ్చే పామాన్య(పజలమాదిరి కాకుండా సుత్రలీ 

వాలా నిత్యం ఆక్కడికివచ్చిన ధనవంతులతో తన షేర్ల విక్రయం, (షేర్లు అమ్మె 
దలార్సి వ్యాపారం చేయటానికి వచ్చాడు, 

ఆవి కొవగలకశ క్రివున్న ధనవంతులకు విందుకు ఆహ్వానం పంపడం, 

వాళ్ళ ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించడం, సుతలీవాలా చేసేవ్యాపారంలో ఒక అంశం. 

సుతలీవాలా ఈవిధంగా పనిలో నిమగ్నుడై వుండటం, కష్టపడి పనిచేయటం చూసి 

మనోరమకు ఆతనిపట్ల గౌరవభావం కలిగింది. సుతలీవాలా మనోరమతో కలిసి 
తిరగడం. ఆమెతో కలిసి భోజనం చేయడంవంటి అవకాళాలుగూడా పొందు 

తుండేవాడు. 

జగదీశ్ సుతలీవాలాతో ఆత్మీయతతో మాట్లాడేవాడు. ఆతనిఎదుట మనో 
రమకోకలసి సమాజవాదంగురించో, కమ్యూనిజంగురించో మాట్లాడక తప్పేది 

కాదు. సుతలీవాలా ఎరిగిన కమ్యూనిజం చిక్కులతో నిండినది కాదు. ఆయన 
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సోషలిజంపట్ల మాతం సానుభూతి తెల్సేవారు. తనకు సందింధించినదే ఒక ఉదా' 

హరణ ఇచ్చి చెప్పారు.___*నేను పెట్టుబడి క్షీణతకు సందింధించిన ఆత్యాచారాన్ని 
ఎలా విరసించగలుగుతాను | పెట్టుబడి (పోగుచేసి ధనవంతులకు ఇస్తున్నాను. 

ధనవంతులకు వచ్చే ఈ లాభంలో నా కష్టానికి (పతిఫలంగా నా భాగం ఎంత. 

వస్తుంది ! పెట్టుబడివాదానికి అన్నిటికన్నా మించిన పెదశతువు పెట్టుదిడివాద మే. 

డబ్బు (పోగుచేసిన వాళ్ళదగ్గర కు అధికారంకూడా (పోగయేపద్దతి మే పెట్టుదిడీ 

దార్లను, వాళ్ళసంఖ్యను తగిస్తూపోతోంది. పెద పెటుదిడిదార్ల పోటీవల్ల చిన్న పెటు 
ణం (౧ వాటి ం అ ౧ ౧ ల 

బడిదారు తగిపోతున్నారు. పెటుదిడివాదాన్ని నిరసించే వాళ్ళసంఖ్య పెరుగుతూ 
ఉం * ల 

పోతోంది.” 

సుతలీవాలా మనోరమకు తేలికగా అర్జమయేవిషయాలమీద, ఆమెకు ఇష్ట 

మైనవిషయాలమీద ధ్యాస వుంచేవారు. ఆమె ఎదురుగా వున్నప్పుడు అలవాటు 

ప్రకారం ఎప్పుడైనా సిగరెట్లు నోట్లో పెట్టుకున్నట్ల యితే దాన్ని అంటించేవారు 

కాదు. “పొగాకు పొగపీల్చడం నాకు చాలా అలవాటు. దానివల్ల నాకేమీ ఇబ్బంది 

కలగదు. మీరు సిగరెట్టు అంటించుకోండి' అని మనోరమ చాలాసార్లు చెప్పింది. 

“ఎక్కు వగా కాకపోయినా, నేను చెళయ్యాల్సిందేమిటం టి, ఎ వస్తువు అవ 

సరం లేదో, దాన్ని మీ అంగీకారం తీసుకున్నాక వాడుతాను' అనేవాడు సుతలీ 

వాలా. 

ఒకసారి సుతలీవాలా పొరపాటున సిగరెట్టు పెదిదులమధ్య పెట్టుకుని మళ్ళీ 

దాన్ని కేసులో తిరిగి పెపేయబోతుండగా మనోరమ న్వయంగా అగ్గిపుల్ల వెలిగించి 

ఆంటించింది. “నేను చెపుతున్నాను, మీరు సిగరెట్టు కాల్చండి, నేను చెప్పానుగా 

మరి।' ఆంది. 

జగదీశ్ సుకిలీవాలా మంచితనం, స్మత్పవ ర్తన, చాకచక్యంగురించి పొగ 

డుతూవుండేవాడు. మనోరమ జగదీశ్ మనోభావాన్ని(గహించి అనుమానించేది. 

మసూరీనుంచి వెళ్ళటానికి ఒకరోజు ముందుగా జగదీశ్ స్పష్టంగానే ఆమెను ఆడి. 

గాడు. 'సుతలీవాలాగురించి నీ ఆభిప్రాయమేమిటి ? అతను నాతో స్పష్టంగా 
మాతం చెప్పలేదు. కానీ తనభావాల్ని వ్య క్తంచేశాడు. నాకు అలా జరిగితే బాగుం. 

'టుందని తోసోంది. నాన్నగారు, అమ్మగారు కులం, గోతం నెపంమీద తిరస్క-. 
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రిస్తారని నాకు తెలుసు కానీ వీ భవిష్య త్తుతో చెలగాటమాడటం భావ్యంకాదుం బాగా 
ఆలోచించుకో” అన్నాడు. 

మనోరమ ఆ సమయంలోమటుకూ తన అనంగీకారం తెలుపుతూ తల 

అడ్డంగా తిప్పింది. ఆవిషయం ఆలోచించిందకూడా. భూషణ్, సుతలీవాలా 

ఇద్దరూ రెండు భిన్నమైన పపంచాలకి చెందిన మనుష్యులు. సుతలీవాలా సజ్జనుడు, 
నాగరికుడు, చక్కని రూపురేఖలు కలవాడు కావీ భూషణ్ లో సామాన్యమనుష్యు 
నికి నందిందించిన గుణాలు కాకుండా మరికొన్ని గుణాలుకూడా వున్నాయి. ఈ 

ఆలోచన వస్తూనే ఆమె నిన్సృహ చెందేది. జగదీశ్, మనోరమ లాహోర్ తిరిగి 

వెళ్ళిపోయారు, సుతలీవాలాకు మనూరిలో ఇంకా వారంరోజులు వుండాల్సినపవి 

వుండి. మనోరమ సుతలీవాలాల వీడో_లు బె ఆర్భాటం లేకుండానే జరిగి 

పోయింది. 

మనోరమ ఉదయమే మసూరినుంచి తిరిగివచ్చింది. సాయంసమయం 
బయటగదిలో కూర్చుని తన స్వెటర్ను సరచేసకుంటోంది. వసారాలో అలికిడి 

విని తల పైకెత్తి చూపింది, భూషణ్ తోపాటు ఒకొత్తీ అతనివెంట వుంది. ఆమె 

మహిళాకళాళాల ఆధ్యాపకురాలు, సుఖదా. ఖద్దరుచీర కట్టుకుంది. మనోరమ |కితం 

సారి కలిపినప్పుడు భూషణ్తో ఆమె వ్యవహరించినరీతిని మరచిపోయేందుకు 

వాళ్ళని (ప్రత్యేకంగా స్వాగతంపలికి కూర్చోబెట్టిం. భూషణ్ గంభీరంగా 
వున్నాడు. 

“నువ్వు నా ఆశయాన్ని వేరేవిధంగా తలంచవవి నాకు నమ్మకం వుంది" 
భూషణ్ కూర్చుంటూ అన్నాడు. సుఖదా ఎదుట ఈవిధంగా నంభాషణ (పారంభం 

కావటంతో మనోరమ (తుళ్ళిపడింది. “నువ్వు కాలేజీలో ఊరికేనే పని చేస్తున్నావా?” 

భూషణ్ అడిగాడు. 

మనోరమ అవునవి తల వూపింది. “నువ్వు కాలేజీలో జీతం తీసుకోకుండా 
పవిచేయడం మొదలు పెట్టావు. దానికి ఫలితం ఏం జరిగిందంటే దసరా శెలవులు 

(పారంభమమేరోజున కాలేజీ కమిటీ సుఖదాను ఉద్యోగంలోంచి పొమ్మని ఒకనెల 
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నోటీసు ఇచ్చింది. వాళ్ళపవి వుచితంగా జరిగిపోతుం టే ఎపిరికై నా ఆనవసనరంగా 

జీత మెందుకు ఇస్తారు ఇ" 

మనోరమ అసంతోషాన్ని (పకటిద్దామనుకుండి కానీ భూషణ్ చెబుతూనే 

వున్నాడు_“నీ కోరికమా[తం పూర్తి అవుతోంది, ఈ అమాయకురాలి (బతుకు 
తెరువు పాడవుతోంది. ఈమె “వై కాయీ'లోకూడా ఉద్యోగం చేయలేదు. ఎందు 
కంటే ఈమె ఇద్దరు సోదరులూ పార్టీ మెందిర్లు, వాళ్ళ్గకాలమంతా పార్తీ పనికోనమే 
వినియోగిస్తారని పోలీసులకు తెలుసు.” 

“మీరు బాధపడకండి. ఇటువంటి అన్యాయం జర గనివ్వను. నేను ఈ రోజే 

కాలేజీ సెక్రటరీకి నా అంతట నేను ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇ స్తున్నట్లుగా ఉత్తరం 

పంపిస్తాను. మీకు జరిగిన అన్యాయానికి నిరననిగా ఈపని వదిలిపెడుతున్నానని 

కూడా (వాసాను" అవి మనోరమ సుఖవాతో అన్నది. 

“సరే ఇప్పుడిక నువ్వు వెళ్ళు అని భూషణ్ సుఖదాతో చెప్పాడు. 

“అరే ఇంతతొందరేముండి ? కూర్చోండి ! టీ తెప్పిస్తాను అని మనోరమ 

ఆపింది, 

“వెళ్ళనీ, ఈమెకు ఒక ఆవనర మైన పనుండి” అవి భూషణ్ సుఖదా తర 

పున నమాధానం ఇచ్చాడు, సుఖదా వెళ్ళిపోయింది. 

భూషణ్ నంతోషంతోనూ, ఉత్పాహంగానూ అన్నాడు.__'నువ్వు జీతం 
లేకుండా వూరికెనే పని చేయాలనుకుంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ వుసయోగకర మైన 

పని చెయ్యి, విద్యార్థినులకు చదువు ఎవరైనా ది. ఏ. ప్యాసైన అమ్మాయిగానీ, 

మరెవరై నాగావీ చెన్సగలరు. నువ్వు ఎంతో చదువుకున్నావు, వీకు యోగ్యత 
వుంది." 

“చెప్పండి ఏం చేయమంటారు?” మనోరమ తన బలహీనతను సృష్షం 

చేసిండి. న్ 

“వా దృష్టిలో నువ్వు రచనావ్యానంగం చేయటంకన్నా మరో మంచినని 
లేదు. 

“ఏం రాయనా ? రోజూ ఏం రాయను? 
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“ప్రాంతీయ పార్టీవాళ్లు ఒక పక్షష్యతికను ప్రారంభిస్తున్నారు. దానికి నీ 
సమయం కొంత వ్యయం చెయ్యి.” భూషణ్ ఆత్మీయతతో నిండిన అధికారంతో 

చెప్పాడు. 

“నాకు పార్టీ విధానాన్ని గురించి సరిగా తెలియదు మనోరమ గత్యంతరం 

లేక చెప్పేసింది. 

ము ముఖ్యమైన విషయాలు పీకు తెలాను. కాని లో పం సమన్యలతో 

ప కవోతే చి అనేకపి పోవ నువ్వు సంపర్క_౦ వుంచుకోకవోతె నీ దృష్టి టిపోవచ్చు 

గూడా లేకుంటే విషయస్వరూపాలే మారిపోవచ్చు గూడా. ఇటుకరాయి, సిమెంటు 
వల్ల పెద స్తంభం తెయారవుతుం£. వాటితో నుయ్యిగూడా తయారవుతుంది. 

గ్ర 0 ( (2 స్లో {ix ya EA కీ 2 

మమ్మల్ని కలుసుకుంటూ వుండు. సమస్యలనుగురిఎచి హూ ఆ Shes 
ఆలా జరగదు. పేసరుకోనం పనిచే సేహళ్ళల్లో కామెడ్ జావేద్ మాడా వున్నారు" 

అన్నాడు భూషణ్. 

“సరే, ఎప్పటినుంలీ రాను 1 మనోరమ తహాఠహలాడుతూ అడిగింది. 

“రేపు ఉదయం తొమ్మిదిగంటలకు రా. ఈ వారపు అంకంలోనిభాగం తయా 

రవుతోంది. కొంత అయింకికూడా.” భూషణ్ సమాధానం ఇచ్చాడు. 

మనా రమ కాలేజీ వదిలిపెట్టి పార్టీ ఆఫీసుకు వెళ్ళటం మొదలు పెట్టింది. 
ఆమె ఇంటిదగ్గర నుంచి చెక్స్ కోడ్ రోడ్ ate వుందేది. అందుచేత ఇంటి 

నుంచి అన్నగారతోపాటు "కారులో వెళ్ళేది. బారిస్టరుగారు తమ నాకయస్తానం 
దగ్గరో, వ్యాపారానికి సంబంధించిన అఫీసుదగ్గరో దిగేవారు. డై 9వరు బరకత్ 
మనోరమను మెక్లోడ్ రోడ్కు తీసుకువెళ్ళేవాడు. మనోరమ శరుచుగా కారునుంచి 
నాలుగుమార్గములూ కలిసేచోటునే డిగేది. మిగిలిన నఐభై -ఎభై అఆడుగులూ నడిచి 
వెళ్ళేది. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు గురపుబండిలో వచ్చేది. కారును ఆమె పార్టీ ఆఫీను 

వరకు తీసుకు వెశ్ళేవకాదు. మాసిపోయిన చిరిగినదుస్తులతోవున్న నవయువకుల 
మధ్యకి తళతళలాడే పెద్దకారు తీసుకు వెళ్ళడానికి ఆమె నంకోచించేది. 

ఒక్కొ-క్క- వ్యాసం (వ్రాయడానికి పేసరు-కమిటీలో పెద్దపెద్దచర్చలు జరు 
గుతూవుండేవి. క్మామేడ్ జావేద్ పార్తీవిర్ణయాలను అనుసరించి (వాసేవాడు. 
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మనోరమనికూడా అలానే (వాయమని చెప్పేవాడు. మనోరమ అతనితో చర్చిం 

చటం మొదలుపె'టేది. జావేద్ సమాధానం చెపుతూనేవుండేవాడు. “క్నామేద్ 

నువ్వు ఇప్పటివరకూ 1939-1940 ల లై నుమీదే ఆలోచిస్తున్నావు. ఇది 19044) 

అనేవాడు. ఈవిధంగా (వాయటం మనోరమకు నచ్చేదికాదు. దీవివలన మనం 

ఇష్టం వచ్చినట్లు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి వీలుండదు. వాళ్ళఆజ్ఞను పాలించడ మే 

అనుకు నేది. 

అయిదవఅంకం (పగురితమయ్యేసమయంలో పతికలో పేజీలు పెంచా 

లన్న [పసంగం వచ్చింది. డబ్బుసమస్య ఎదురయింది. పో ఎక్కౌెంం కంటు 

విపత్తును ఊహించారు. (క్రిందటినెల పత్రిక మూడు వేల్యపతులు (పచురించడానికి 
అయిదువందల ఏభై రూపాయలకన్నా ఎక్కువఖర్చు అయింది. అతను లెక్క 

చూపించాడు. 180 రూ. (పచురణఖర్చు, 120 రూ. బ్లాకులు తయాకుచేయించి 

నందుకు, 250 రూ. కాగితాలు, 80 రూ. తపాలాఖర్చు, 45 రూ. కామేద్ జావేద్. 
జగ్ రామ్, నరసింగ్ల కూలి. కామేడ్ మనోరమ డబ్బులు తీసుకోరు. రెండు 
వందలకాపీలు (వచారానికి వుచితంగా ఇవ్వబడ్డాయి. పిర్పాటు ప్రకారం 40 రూ.లు 

మిగలాల్సివుంది. కాని జిల్లాలలోకి వెళ్ళిన కాపీలడబ్బు ఇంకా రాలేదు, అమ్ముడు 

పోయినవి అంతాకలిపి 200 రూ. వచ్చింది. మీరు ఖర్చు ఇంకా పెంచాలనుకుం 

టున్నారు. డబ్బు ఎక్కడనుంచి ఇవ్వను? నాకు పిక ఫండ్గా 1000 రూం 

ఇవ్వబడింది. ఈ లెక్కప్రకారం ఇంకొకనెలమాతమే పత్రిక వెలువడుతుంది. 

వెల పెంచకుండా చందా పోగుచేయాలని జిల్లాలలోనుంచి డబ్బు వెంటనే 

పంపడంకోసఐఏ సర్కు్యులర్లు పంపించాలని నిశ్చయించారు. 

జగ్ రామ్ లెక్కలో 45 రూ.ల ఖర్చుగురించి ఆకేపణ చేశాడు. జావేద్, 

నరసింగ్ ల ఖర్చు పతక పేరున ఎందుకు వెయ్యదిడింది? వాళ్ళు ఇంకొక (ఫంట్ 

దగ్గర కూడా పని చేస్తుండేవారు. మనోరమకు అన్నింటికన్నా బాధను కలిగించిన 

మాట సంపాదకుని జీతం, మేనేజరు నెలసరిజీతం పదిహేనేసి రూపాయిలు. వాళ్ళు 

నెలంతా పనిచేసినందుకు కూలి పడహేనురూపాయలు. సమాజంలోని చట్టాన్ని, 

దేశంలోని చట్టాన్ని మార్చటంకోనం చేస్తున్న పని కూలి పదిహేనురూపాయలు. 

ఆ వ్మతికకు (ప్రతిపకులై నవారి పతికిలలో అటునుంచి పనికోనం నూటయాభై. 
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మంచి పనుహేనువందల రూపాయలవర కూ సంపొది స్తున్నారు. వాళ్ళు సమయ 

మంతా వ్యయంచేసి, ఆంక(శమపడి పని చేయలేరు. గర్వంతో ఆమె ఉప్పొంగి 

పోయింది. 

మనోరమకు పండుగలప్పుడు సోవరులనుంచి చాలా డబ్బు అందుతుంది. 

అవసర మైనప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా అందుకుంది. ఆమె అ డబ్బంతా ఖర్చు పెళ్తే 

'పేది. (క్రిందటి సంవత్సరంనుంచి మనప్టికి గంభీకంగా వుండటంవేత ఆమె కొత్త 

బట్టలుగాని, వస్తువులుగాని కొనుక్కో లేదు. ఇదివరకటి వే చాలావున్నాయి. “అక్కా, 

వీకు చాలా కష్టం, నువ్వే కట్టుకో, నాకు ఇప్పుడీవి నచ్చటంలేదు" అనిచెప్పి చాలా 

చీరలు ఆమె సోమా కిచ్చింది. ఆమెదగ్గర రెండొందల రూపాయలున్నాయి. ఈ 
డబ్బును ఆమె ప తికవిధికి ఇచ్చేసింది. 

మనోరమ తన బిల్ల మీద ఒక ఉత్తరం తెరచి పడివుండగా చూపింది. 

ఉత్తరం అన్నయ్య పేరుమీద వుంది. కానీ ఆ ఉత్తరం తన బల్ల మీద షెట్టి వుండ 

టంలో అభ్మిపాయం తనవిగూడా చదవమని. ఉత్తరం సుతలీవాలాదగ్గర నుంచి 

వచ్చింది. చాలా శమదిద్ధమైనభాషలో మితుని సోదరితో వివాహ్మపసంగం. 
ఉత్తరం చదివినతర్వాత మనోరమహృదయం వేగంగా కొట్టుకోవటం మొదలు 
పెట్టింది. ఆమె కళ్ళుమూసుకుని మంచంమీద పడుకుంది. ఊహాగానంలో సుతలీ 
వాలా, అన్నగా రిద్వారా విన్న టొంబాయివర్హన, పినిమాలోచూపిన బొంబాయి 

చితాలు, మనసులో కదల నారంభించాయి. అన్నగారితో ఆమె ఏమీ చెప్పలేదు. 

కావి ఆమాట (పతిక్షణం మనసులోనూ, ఊహలోనూ, మెదలుతూనే వుంది. 

మనోరమ పార్టీప తికలో పనిచేయడానిక వెళ్ళేది. ఈ పనికీ, జీవితానికీ సందింధం 

ఏమిటి ; అని ఆలోచిస్తూవుందేది. కానీ పార్టీప, త్రిక సనయితే జీవితాంతంవుండే 

స్టిరమైన పనికాదు. బారిన్లరు సోదరుడునూతం పరంవర, కుల గౌరవంను 

ఏమా(త్రం పట్టించుకోరు. కాని తండ్రిగారు, తల్లిగారు, మిగతా ఇద్దరు సోదరులు 

దీవికి ఒప్పుకుంటారా ? ఆమెకు జీవితంలో ఎ మార్గం కనిపిస్తుందో, దానికే అవ 

రోధ మేర్పడుతోంది. 

వారిస్టరు జగదీశ్ సహాయ్గారికి మూడవసంతానం కలిగినప్పుడు తల్లిగారు. 
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ధర్మశాలనుంచి రాలేకపోయారు. కలకత్తా, కరాచీలనుంచి ఇద్దరు వదినలుగూడా 

రాలేకపోయారు. యుద్ధంవల్ల వ్యాపారపరిప్టితి ఎలావుందం టే ఎవరై నాకూడా 
వ్యాపారాన్నివదిలి ఒక్కరోజు కదిలినాగూడా వేలకు - లక్షలకు నీళ్లు వదులు 

కున్న "టే, కానీ పిల్లవాని నామకరణ సందర్భంలోమా!తం అందరూ వచ్చారు. 

అందరికన్నాముందు తల్లిగారే వచ్చారు. 

తల్లిగారు ఇంటికిరాగానే సోమామాడా ఆమె కాళ్లుతాకి నమస్కరించింది. 

తల్లిగారు ఆశీర్వదించారుగాని “ఈమె ఎవరే మన్నూ? ధనసి=గ్ భార్య సోమా 

ఎక్క-_డుంది ?' అని నెమ్మదిగా ఆడిగారు. లాహోర్నుంచి కోడలూ, మన్నూ 

(వాసిన ఉత్తరాలలో మాటిమాటికీ సోమా _పళంన చదివి, లాహోర్ వెళ్ళినప్పుడు 
ఆమెకు బహుమతి ఇవ్వాలని మనసులోనే నిశ్చుయించుకున్నారు. 

మనోరమ నవ్వేపింది_'భలే, అమ్మా గు ర్తువెట్టలేదా! ఈమె సోమాయే:" 
ఇంటిలో సోమా ఆధికారం చలాయించడం, ళాపించడంచూసి తల్లి గారిమనను 

వ్యాకులతతో నిండిపోయింది. కాపీ ఆమె మౌనంగా వుండిపోయారు, మూడవ 
రోజున మిగతావాళ్ళుకూడా వచ్చిచేరారు. దింగళాఆంతా కిటకిటలాడుతోంది. 
సోమానిచూపి అందరూ ఈమెవరు! అని అడిగేవాళ్ళు. చెప్పింది విని “ఇంటి 
నౌకరా లేకపోతే యజమానా :' అవి ఆశ్చర్యాన్ని [పకటించేవాళ్ళు. 

సోమాకికూడా ఇది ఇబ్బందిగానే వుండేది. ఈమె ఇదివరకటిలానే నిదా 

నంగా వుండేది కావి మళ్ళీ పాతిసోమాలా ఎలా మారకలుగుతుంది ! జగదీక్తో 

మాట్లాడేందుకు సమయమే దొరకటంలేదు. ఒకసారి ఆయనను కలుసుకోగలిగి 

నప్పుడుమాత్రం “వీళ్ళు నన్ను సహించలేకుండా వున్నారు, కొద్దిరోజులపాటు 

నన్నెక్క_డి'కై నా పంపించేయండి' ఆవి అడిగింది. 

జగరీశ్ పెదవులు బిగించి “అబ్బా, డామిట్” అన్నాడు. 

జగదీశ్ కు కొడుకు పుట్టాడన్న ఆనందంలో వదినగార్గకు, భార్యకు, చెల్లి 

లికి, అందరికీ కానుకగా ఇవ్వడంకోనం చీరలు కొనాలని నిశృయించుకొన్నాడు. 

ఈపని మనోరమకే అప్పగించాడు. ముఖ్యంగా పెద్దవదినగారిస్వభావం మనోర మకు 

నచ్చదు. పక్షపాతమనీ, స్వార్హమనీ తనపై ఏ ఆరోవణా రాకుండా వుండటంకోనం 
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ఆందరికీ ఒకేరంగు, ఒకేవిధమైన అందు, ఒకే ఖరీదుగలచీరలు కొన్నది. “అందరూ 
ఒకేవిధమెనచీరలు కట్టుకుం కే బాగుంటుందికూడా, అందరూ ఒకటిలా అనిపిసారు" 

అవి మనసులో అనుకుంది. 

చీరలు ఆందరికన్నాముందు పెద్దవదిన (మిసెస్ కృష్ణసహాయ్సకి చూపిం 

చారు. మనోరమ, మిసెస్ జగదీక్ కూడా ఆక్కడే వున్నారు. అన్నిలీరలూ ఒక్ 

చేలా వుండటం పెద్దవదినకు నచ్చలేదు. “మీరు మీకోరిక తీర్చుకోండి, మేము 

చాలానీరలు కట్టుకున్నాం. ఇప్పుడేముంది, ఈ వయసులో :” అన్నారు. తర్వాత 

చీరలరంగు, అండు చూస్తూ చీరలను లెక్కపెట్టింది. “ఇవి అయిదుచీర లున్నాయి, 

ఎవరెవరికి *' అని అడిగారు, 

“సోమాకోసంగూడా ఒకటి వుంటుందికదా :' మిసెస్ జగదీశ్ నెమ్మదిగా 

చెప్పారు. 

పెద్దకోడలి నుదుటిమీద ముడుతలు పడ్డాయి. కోసంతో శ్వాన వేగంగా 
రాసాగింది, దగ్గరగా నిలబడివున్న తన చిన్నకూతుర్ని పిల్చి “జగదీళ్ ను పిలు!" 

అని ఆజ్ఞాపించింది. 

బారిస్తరువచ్చి “ఎమిటి వదినా :' అవి అడిగాడు. 

మిసెస్ కృష్ణసహాయ్ అయిదులీరలు ఎత్తి ఆయనమీవ కొట్టింది, “నేనేం 

సీ నౌకర్ననుకున్నావా ? నాకోసం, నీ పనిమనిషికోసం ఒకే రకమైనవీరలు తెచ్చావు, 

నీ కింత రై ర్యం ఎక్కొడనుంచి వచ్చింది ?' అని మండీపడింది, 

పెద్దకోడలు కోపంలో ఉచితానుచితాలు మరచిపోయి వదరుతూ నేవుంది_ 

“సొంత సంపాదనంటూ ఒక్క పై నాగూడా సంపాదించటం చేతకాదు. ఇత 

రుల సంపాదనమీద అన్నిరకాలభోగాలు అనుభవించడం, వాళ్ళనే ఆగౌరవం 

చేయడం :;” 

జగదీశ్ ర క్రంగూడా వేడెక్కిపోయింది. పెద్దవదిన ఇటువంటి అమర్యాద 

కరమైనవనులు ఇంతకుముందుగూడా అనేకసార్లు చేసివుంది. అప్పుడు జగదీశ్ 

మౌనంగా వుండాల్సివచ్చింది. కావీ ఇప్పుడు పరిస్టితి అటువంటిది కాదు. అతను 

వదినగారివై పు కోపంతోనిండిన దృష్టిసారించి “వళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడండి | 
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ఎవడూ నాకు పెట్టడంలేదు. నా ఇంట్లో ఎట్లా కావాలనుకుం'కే అట్లా ఇస్తాను, 

తీసుకుంటాను. నే నెవరికీ నౌకర్ని కాదు 1" సవాలు చేశాడు. 

బంగళాలో అలజడి వ్యాపించింది. తల్లిగారు, రెండవకోడలూ పరుగెత్తుకు 

వచ్చారు. నాగరిక స్రీలు చేతులుతిప్పుతూ, అరుస్తూ చెప్పసాగారు. నౌకర్లు తలుపుల 
చాటుననిలదిడి వినసాగారు. సోమామా(తం రాలేదు. ఆమె పోట్లాట మొదలవం 

“గానే వెళ్ళి తనగదిలో దాక్కుండిపోయింది. 

ఆవకాశంచూపి నౌకర్ల నోళ్లగూడా తెరుచుకోసాగాయి. వాళ్ళనుంచిగూడా 
వాబ్మూలం తీసుకోబడింది. ఆసమయంలో నో రెత్తవివాశ్ళే మంచివాళ్ళు. మేలు 
చేసేమనుషులు. పెద్దకోడలిగొంతు మాటిమాటికి కఠోరంగా వినిపిస్తోంది. “ఈ 

ఆగౌరవం చేయడంకోసమేనా మమ్మల్ని పిలిచింది! చాలా చదువు, సంస్కారం 

వున్నవాళ్ళు 1" 

తల్లిగారి కంఠంగూడా వినిపించిండి._“ఆయ్యోో నేను ఆక్కడ దూరంగా 

వున్నాను, నాకేం తెలుసు ఇదంతా జరుగుతోందని: ఆవి ఆమె ఆశ్చర్యాన్ని 

(పకటించారు, 

“అయ్యో నాకేం తెలుసు, నా వేళ్ళమీవే గొడ్డలిదెబ్బలు పడుతున్నాయవి !' 
చిన్నకోడలి గొంతునుంచి దియటకువచ్చే సన్నని ధ్వనిగూడా వినిపించింది. 

మనోరమ ఒకటి రెండుసార్లు అందరికీ నచ్చజెప్పటానికి (ప్రయత్నించింది. 
గీరలుకొనే జవాబుదారీ తనమీద వేసుకుంది. "పెద్దకోడలు ఆమెను చివాట్లు పెట్టింది 

“అవటానికి నడివయస్సువరకు కన్యగా నేవుంది కానీ (వపంచంలోవున్న విషయా 

లవ్నింటిలోనూ జోక్యం కలిగించుకుంటుంది. సిగ్గులేదూ, అన్నయ్యదగ్గర రాయ 

బారిగా కూర్చున్నావ్ ! ఒకళ్ళిద్రరి అదృష్టాలమీద ముసుగు వేసెయ్....నీ ఇష్టం 

వచ్చినట్లు చెయ్, మా ఇంటిని ఎందుకు నాశనం చేస్తావ్ 1" 

మనోరమ పక్కదింగళాలో ఒక స్నేహితురాలిదగ్గర కెళ్ళి కూర్చుంది. 
రెండుగంటల తర్వాతకూడా యుద్దం శాంతించలేదని చూసి తనగదిలోకివెళ్ళి 
తలుపుమూసుకుని పు స్తకం చదవటం మొదలు పెట్టింది. పోట్లాట చాలా పెద్ద 

దయింది. కృష్ణసహాయ్ లాలాగారిదగ్గరకు వెళ్లారు. జగదీశ్ సహాయ్ని పిలిపించారు. 
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ఊధమ్సింగ్ ఆయన్ని పిలవడానికి వెళ్లాడు. బారిస్టరుగారు కారులో బంగళానుంచి 

బయటకు వెళ్ళిపోవటం చూశాడ, 

జగదీశ్ బింగళానుంచి బయట రోడ్డుమీదకువచ్చి ఆలోచించాడు “ఎక్క 

డికి వెళ్ళటం, క్లబ్బు! ఇటువంటి మనస్టితిలో సరిగా మాట్లాడగలగడం సంభవం 

కాదు. ఆయన మాల్రోడ్కు వెళ్లారు. ఒక నిర్మానుష్యమెన బార్లో కూర్చు 

న్నారు. ఎదురుగా బల్లమీద గ్లాసులో సోడాకలిపిన విస్కీ బుసబున పొంగుతోంది. 
అటువంటి బుడగలే అతని మనసులో గూడా లే స్తున్నాయి. “ఎటువంటిమూర్దులతో 

కల్పించుకోవాల్సివచ్చింది ! మంచిచీరలు వీళ్ళవృష్టి లో ఎందుకు పడ్డాయంయే పని 

చేపే మనిషికిగూడా వాటితోపాపే చీరకొనడం జరిగింది. అరే, అహంకారం!’ 

జగదీశ్ డదిల్ పెగ్ కు ఆర రిచ్చాడు. కోపంవల్ల గొంతు ఎండిపోయిన 

ట్లనిపించింది. గాసువి షోడాతో పూర్తిగా నింపాడు. మూడునాలుగు గుక్కల్లోనే 
గ్లాసులోని విస్కీ సగమైపోయింది. తల కొంచం తిరుగుతున్నట్లయింది. జగ 

దీశ్ కు పెద్దవదిన ఎదురుగా నుంచునివున్నట్ల ననిపించింది. బంగళాలో అతను ఏమీ 

చెప్పలేకపోయాడు. ఇప్పుడు పరిణామం ఏం జరుగుతుందో అన్నభయం లేక 
పోవడంవల్ల, తనలో తాను చెప్పుకోసాగాడు.__ "పనిచేసే అమ్మాయా | ఏం నీ 

ఇంట్లో పనిచే సే అమ్మాయా ?....ఆ ఆద్మూయిముందు నిలదిడీ సీ కెలివి ఎంతుందో 

చూసుకో | అద్దం తీసుకువి ఆ అమ్మాయితో సాటిగా నీఆకారం వుందేమో 

చూసుకో : నీదగ్గర చెప్పుకోతగిన మంచిగుణం ఏముంది? నీ అమ్మా-నాన్నా 

నీకోనం ఒక మగాల్లి చిక్కుల్లో ఇరికించారు, లేకపోతే నిన్ను అంట్లు తోమేం 

దుకుగూడా ఎవరూ పెట్టుకోరు, డబ్బు వుందన్న అహంవల్ల దుర్యార్గం కదా? 

ఇలా ఇంకెవరూ డబ్బు సంపాదించటం ఎరగరు ! ఎస్పటిదాకా నేను లెక్క చెయ్య 

లేదో, చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు చూస్తాను. ఇది నా ఇల్లు. ఇక్కడ నిర్ణయించడానికి, 

ఆజ్ఞాపించడానికి నువ్వెవరు ? నెత్తి 'కక్కి౦చుకోవాలనుకుం పే వీ మనిషిని నెత్తి 

కెక్కించుకో । నిన్ను ఆదరించాల్సింది వాళ్ళు. సోమాతో పోల్చుకోవడం మొదలు 
పెట్టింది. పిడక ఎక్కడ, ఎనుగుదంతపు బొమ్మెక్కడ। పెద్ద పత్నివత తయా 

రయింది....ఆరే, నిన్ను ఆడిగేవా డెవడున్నాడు ।....ధనవంతులన్న అహం 

కారం, 
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మనోరమ ఉద్యోగం చేసేవిషయంమీద ఇంట్లో ఎంత పోట్లాటయిందో 

గుర్తుకొచ్చింది. ఆ సమయంలో అతను వర్షమూలకమైనభావాల్ని సమర్ధించాడు, 

ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నారు వీళ్ళు నన్ను! నేను నా భావాఠికి విరుద్దంగా ఆడ 

రించాల్సి వస్తోంది. సమాజంనుంచి దొంగతనంచేసి (పోగుచేపిన డబ్బువల్ల వీళ్ళ 

దుర్మార్గం హెచ్చయింది. వీదవాళ్లు వీళ్ళకి ఆణిగిమణిగివుంటారు కావీ నే నెందుకు 

ఆణీగివుండాలి ! వీళ్ళకి ఎంత నేర్పరితనంవుందో ఆంత నాకూ వుంది. వీళ్ళకన్నా 

ఎక్కువే చేసి చూపించగలను. వీళ్ళకు బుద్ది లేనేలేదు.” 

జగదీశ్ మిగిలిన నగంగ్లాసు పూర్తిచేసి గడియారంవై పు చూశాడు. ఏడు 

గంటలే అయింది. ఆ (ప్రదేశంలో ఒంటరిగా ఇంకా కూర్చునివుండటం నచ్చలేదు. 

ఆతను కాలువవేపునుంచి మోడల్ టౌన్ వైపు తిరుగుతూ చల్తగాలిలో పదిమైళ్లు 
తిరిగి రెండవసారి వలేరియా రెస్టారెంటులోకివెళ్ళి కూర్చున్నాడు. విస్కీ పెగ్గుకు 

ఆర్డరిచ్చాడు. ఇంటికి వెళ్లాలన్నకోరిక అతనికి లేదు వెళ్ళటావికి రై ర్యంకూడా 

లేదు. అక్కడే భోజనం చేశాడు. బోజనం చేపినతర్వాత వలేరియాలో నాట్యం 

మొదలయింది, ఆరా(తి “లేట్ నైట్ డాన్సు” (అర్హర్శాతినుంచి తర్వాత) పుంది. 

జగదీశ్ విదేశాలలో నాట్యం నేర్చుకున్నాడు. నాట్యంలో ఆస క్తికూడా 

వుండేడ కాని ఆ సమయంలో ఆతను ఒకవైపు కూర్చుని వుండిపోయాడు. అతని 

చూపులు నాట్యంమీద వున్నాయి కాని మనస్సు సమస్యలలో ముణిగిపుండి. 

ఆర్కెస్తా మోగుకోంప, నాట్యం చేసేటప్పుడు హాలులో ఎ్మరనిదీపాలు వెలుగు 

తాయి. ఒకనాట్యం పూర్తయిపోయినమీదట, రెండవనాట్యం [పారంభించడానికి 

ముందు రెండునిముషాలు తెల్లలై టు వుంటుంది. దాదాపు అంతా నాట్యిపుదు స్తులలో 

వున్నారు. పురుషులు నల్లటికోట్లు ధరించారు. స్త్రీలు రంగురంగులదుస్తులలో మెరు 

స్తున్నారు. ఇంగ్లీషు దొరసానులు మోకాళ్ళపైకి గౌనులు ధరించారు. భారతదేశ 
స్రీలు సీరలు, పొట్టిచేతుల బ్లైజులు ధరించారు. వాళ్ళవీపులు, సన్నవి నడుములూ 

న్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. శరీరపు ఒంపులు, సొంపులు స్పష్టమవుతున్నాయి. 

భారత దేశపున్తీలు ఆకర్షణీయంగా కనబడుతున్నారు. యూరపియన్ స్త్రీల 

వేషధారణ, శరీరం కళ్ళకి మిరమిట్లు గొలుపుతున్నాయి. దాదాపు అందరూ అతిగా 
అలంకరించుకున్నారు. ముఖానికి ఎత్తుగా పౌడర్లు పూసుకున్నారు. పెదిమలకి రంగు 
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వేసుకున్నారు. అవ్నీ నకిలీవి. విడేశాలనుంచి వచ్చిన పీసాలు, పదార్థాలతో బిల్లలు 

ఆలంకరింపబిడివున్నాయి. ఇటువంటిదృశ్యం తరుచుగా జగదీశ్ వి నాట్యానికి (పేరే 

పిస్తుంది. కానీ ఆ సమయంలో ఆకవికి మనసు కలగలేదు, వాళ్లవెపుమూపి ఆలో 

చిస్తున్నారు.___సోమా వీళ్ళందరికన్నా ఎంతమంచిది. అవకాశంవుంటే ఆమెను 

న్స్ a రూ పించేవాణి. ఇక్కడకు తీనుకువచ్చి వీళ్ళని చూపిం జే 

జగదీశ్ ఒంటరిగా కూర్చోవడంచూపి, “ఏం జరిగింది" అని మిసెస్ గురూ 

ఆడిగిండి, మిసెస్ వాయిలీగూడా ఆయన్ని నాట్యం చేయడానికి ఆహ్వావించింది. 

కాసీ జగదీశ్ తనదుస్తలు బాగాళవని, ఆరోగ్యం సరిగా బేదవి క్షమార్పణ కోరాడు, 

జగడీశ్ చుట్ట అంటించాడు, ఒక పెగ్గు విస్కీ తెప్పించుకుని ఎదురుగా పెట్టు 

కున్నాడు. తన మనక్షోభ, చిక్కులనుంచి విడుదల పొందలేక పోతున్నారు. ఎటు 

వంటివ్య కితో తన పవాహం జిగిండి ? అటువంటి ప్రీని వెంటవెట్టుకువి మంచి 

సొసెజిలోకి వెళ్ల లేడుకూడా. ఆడదా లేక గేదా? సోమా అఆయినట్ల యితే అంవరి 

కన్నా ఆందంగా దర్బారులో రాణిలా వుంటుంది.... వీళ్ళు ఎవ్నిరోజులుంటారో, 

ఆమెను ఎంకబాధ పెడతారో ఏంతెబసు? నేను వీళ్ళిఏ లక్షుపెశతానా ? అను 

కున్నాడు కాని జగడీళ్ కు ఇంటికి వెశ్ళేందకు రైర్యం కలగటంశేదు.. ఇప్పుడు 

ఇంకా పదే అయింది. 

జగదీశ్కు విషావల్ల పడుూచోవాలని కోరిక కలిగింది. నిషాకి లోబడీపోయిన 

సోమా ఆఅకినిఃరీరానికి ఆప్యాయతితో ఏ సుఖాన్ని ఇకే దో, ఆసుఖం గేనిళోటు 

బారపెడుతోంది. కాని దింగళాకు తిరిగి వెళ్ళటానికమ్మాతం దైర్యం కలగటం 

ల ఆయనకి తినమీద తనకే ఏవగింపుకలగటం మొదలుపెట్టింది_ నేను మూర్డుల 

వలన, ఇహలోకబ మెన ఆహంకారం పొందేవాళ్ళవలన 'దడుస్తాను....సో మౌ 

పీళ్ళ అత్యాచారంవలన నలిగిపోతోంది...సమాజం అంతా నలిగిపోతోంది... 

బాహ్య-గా స్వతం(త్రుడనై వుండికూడా నేను నలిగిపోతున్నాను. ఈ వ్యవస్త ఆచ 

రించే అనుచిత పడ్దతి, అశ క్రత నాకు తెలుసు. దీనికి వ్యతిరేకంగా ....కానీ అసమర్దణి, 

దిలహీన డో, నేను అర్దం చేసుకోగలిగినా లాభమేముంది? “ఆచరణ లేకుండా 

సిద్దాంతాలు అసత్యాలు అవీ లెనిన్ సరిగా చెప్పాడు. నేను విచారణ చేసవాణ్ణి 

మాత్రమే. ఆచరించేవాణ్డి కాదు DOO సమాజాన్ని మార్చే సావు.. నేను 

M—1)> 



228 మనిషి రూపాలు 

ఎంత దిలహీనజ్లి | .విష్పయోజకులణ్లికూడా. బాధ ఏమిటంటే ఇదంతా నాకు 

తెలుసు. 

జగకీశ్ రాతి రెండుగంటలకు నాట్యం పూ ర్రయినతర్వాత ఇంటికి తిరిగి 

వచ్చాడు. ముఖద్వారందగర కూర్చునివున్న పహరా జవానుకప్ప అందరూ ఆవేళ 
టికి వి-పోయారు. నల వై పులా నిశ్శబ్దం వ్యాపించివుంది. సోమా గవవరకూ 

వెళ్ళేందుకు ఆయనకు డై ర్యం కలగలేదు. నోరుమూసుకుని పక్కమీవ పడుకుండి 

పోయాడు. ఉదయం సోమా కప్పు, చమ్చాతో ఆయన్ని లేపలేదు. ఊధమ్పింగ్ 

తన డ్యూటీ మళ్ళీ వచ్చిందవి తెలుసుకుని టీ తయారుచేపి తీసుకొచ్చాడు. జగడీళ్ 

గడం చేసుకోవడానికి వేడినీళ్ళు తెమ్మవి ఆతనికి చెప్పాడు, ఇంకొకమాట ఏం 

మాటాడలేదు. ఆయన ఉదయమే బట్టలు మార్చుకుని ఇంట్లోనుంచి బయటకు 

వెళ్ళిపోయారు. 

సోమా రాతంతా తనగదిలో దుడుచుకు కూర్చునుంది. దింగళాలో వ్యాపిం 

చిన అలజడి వింటూ ఏడుస్తూవుం:పోయింది. ఆమె ఏమివేయగలుగుకుంది? 

జగదీశ్ తప్ప ఆమె కంకెవరున్నారు ? ఆయవ్ని అడగకుండా, ఆయనతో మాట్లాడ 

కుండా ఆమె ఏమీ చేయలేదు. కానీ ఆయన్ని కలుసుకో వాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా 

ఎలా? ఆలోచిసోంది. ఆయన ఎ్క్కుడవుంటాకో తెలివము. లేచి కొంచం జాడ 

తెలసుకోవచ్సు కానీ గదినుంచి ఎలా దియటపడుతుంది ? 

అర్హరాా తప్పుడు పోటాటి తగ్గగానే సోమాకి (డాయింగురూములోవున్న 

గోడ గడ మారింనుంచి టంగ్ టంగ్ మని పవన్నెండుగంటలు కొట్టినశళబ్దం వినిపిం 

చింది. ఒంటిగంటకూడా వినిపించింది. కాని ఇంట్లోవాళ్ళు నెమ్మది నెమ్మడిగా 

మాట్లాడుకోవటంగూడా వినిపించింది. “ఆయన బయటకు వెళ్ళినా తిరిగి వచ్చి 

వుంటారు. ఆయన నన్ను పిలిపించలేదు. నమ్నగురించి ఏమీ అడగలేదు. ఆయన 
దగ్గరకు వెళ్ళేసాహనం ఎలా చేయగలను; ఎవరన్నా చూడచ్చుః" అవి అనుకుంది. 

సోమాకి రాత్రి కళ్లమీద కొంగు వేసుకుని గడపాల్పివచ్చింది. తెల్లవారి 
బొదెక్కి౦ది. ఎండ బాగా వచ్చింది కావీ సోమాకు తన గడినుంచి దియటకు రావ 

యలు 

టావికి ధైర్యం కలగలేదు. ఆంతా అదేప్రదేశం, అదే దింగళా, ఆదే మనుష్యులు. 
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కాని కొద్దిగంటలలో ఆంతా ఎంకమారిపోయింది ? జగదీశ్ కు ఆపీనుకుకానీ న్యాయ 

_స్టానానికిగాని వె శే, వేళ అయింది. ఆమె అకన్ని కలుసుకోలేక పో యింగి. 

నొకరు దినంతా సోమా గదిలోకివచ్చి___"వీ దిట్రలు సరుకుని కారులో వెళ్ళి 

'పొమ్మవి అమ్మగారు చెప్పమన్నారు. కారు దబయదఐ ఆగివుంది' ఆని కఠినంగా 

చెప్పాడు. 

సోమా ఏడ్చి ఏడ్చి కన్నీళ్లతో నిండినచూపులు దసంతావైపుతిప్పి “ఎక్క 
డకు వెళ్ళిపోనూ' అవి అడిగింది 

“నాకేం తెలుసు 1” అని దినంతా చెళ్ళిపోయాడు. 

సోమా వెక్కి వెకి ఏడ్చింది. "అయ్యో! ఎక్కడికి వెళ్ళిపోనూ | ఏమిటి 

ఇందుకే నన్ను కొండ పాంతంనుంచి తీసుకువచ్చారా ? ఎక్కుడప వెళ్లను ? నావి 

ఏ బట్టలు తీసకోనూ ? నాకు నాది అన్నది ఏముంది తీసుకోవశానికి ?' పర్పుమీద 

దృషిపడింది. దాంట్లో ఇంటికి సందింధించినవి సుమారు 800 రూ. వున్నాయి. 

అవికూడా ఆమెఏ కాకు. ....“ఆయల్ని పిలిపి సే, కాని ఎలా? ఆయన న్యాయ 
స్తానానికి వెళ్ళివుంటారు. ఆయన ఒకసారిగూడా నా క్షేమం తెలుసుకోలేము. 

సంతా మ వచ్చాడు. "తొందరగా కానివ్వమని అంటున్నారు. 

సోమా నెమ్మదిగా విన ముంగా “తమ్ముడూ, కొంచం అయ్యగార్ని ఏలు" 

అవి చెప్పింది. 

“ఆయ్యగారు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయారు.” దిసంతా ఆగలేదు. 

దియటనుంచి హారన్ శబ్దం మాటిమాటికీ వినిపిస్తూండి. ఆమెను తొందర 

చేస్తూ, “ఏం ఇంకా వెళ్లలా ?' అని పెద్దకోడలు అరవటం వినిపంచింది. 

దాది జీవా వచ్చి “తొందరగా కానియ్యి, పెద్దక్క_గారు కోప్పడుతున్నారు" 

అవి చెప్పింది. 

సోమా భయపడింది. పెద్దకోడలు చెయ్యిపట్టుకుని దియటకు ఈడి స్తే ఏం 
జరుగుతుంది ? నాలుగురోజుల్లో ఆమెను చాలా ఆరం చేసుకుంది, ఏడపు వేగాన్ని 

సెనవులు పళ్ళతో నొక్కిపట్టి ఆపుకుంటూ ఎలా కూర్చుందో ఆలాగే లేచినిఇదిడి 

'చియట కారువై పు వెళ్ళిపోయింది. 



2 మవిషి రూపాలు 

సోమా ఇంటి ముఖవ్వారంనుంచి వస్తుండగా చూసి బరకత్ తన స్తానంలో 

కూర్చునివుండి వెనకసీటు తలుపు తెరిచాడు. అలవాటు పకారం కారుమంచి 

దిగలేదు. 

సోమా కూర్చోగానే ఆతను ఆలాగే నిర్గ క్యుంగా తలుపువే?ాడు. కారు 

వెళ్ళిపోయింది. | 

కారు దింగళానుంచి కొద్ది అడుగులు ముందుకువెళ్ళింది. సోమా ఏడుపు 

గొంతుతో "అన్నా" అని పిలిచింది, 

బరకత్ తిరిగిమాశాడు. అకని నుదుటిమీద ముడుకలుపర్తాయి. “ఏమిటి?” 

అన్నాడు. 

సోమా కళ్లనుంచి కన్నీళ్ళ్లబొట్లు జారిపడ్తాయి. “ఎక్కడికి తీసుకెడు 
తున్నాద ?' అని అడిగింది. 

“సేషనుకు,' 
ల 

“ఎక్కడకు వెళ్ళడానికి 1" 

“ఎక్కడికో చెప్పు అవి కారువేగం తగ్గించి చెప్పాడు. “అద్ముగారు యాలె 
రూపాయలు ఇచ్చారు. ఎక్కడికో చెప్పు, టిక్కెట్లుతీసుకువి ఇస్తాను. మిగతా 

డబ్బులు నీవి. నీ ఇష్టంవచ్చినట్లు వాడుకో 1” దిరకత్ కారువేగ౨ పెంచుతున్నాడు. 

“విను అన్నా," సోమా వెకు,తూ చెప్పింది. 

“ఎమిటి ?' దికకత్ వెనక్కితిరిగి చూకొడు, 

“కొంచం ఆయ్యగారి ఆఫీసుకు తీసుకెళ్ళు.” 

దిరకత్ న్వరంనుంచి కాఠిన్యం దూరమై కోయింది. "అమ్మగారు నిన్ను 
'సేషనుకగర వడిలిపెటిరమ్మవి చెప్పారు, నవ్వు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నావ్” 
ల N ఇ 

అన్నాడు కొంచం పరారీనంగా, 

“చేతులు జోడి స్తున్నాను.” 
“విన్ను ఆఫీసుకు తీనుకు వెడతాను. అయ్యగారేమో నామీదే మండివడతారు. " 

"నాకోసం ఓక్క-సారి' సోమా (బతిమలాడింది. “నీ కాళ్లు పటుకుంటామ,” 
ళం అ 
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దికకత్ ముుదుములుపును౨చి తిప్పి ఒక ఇంటిదగ్గర కారు ఆపి, "నేను 

వెళ్ళి అయ్యగారికి సమావారం అందిసాను' అని చెప్పాడు. 

దిరకత్ తిరిగివచ్చి "అయ్యగారు ఆఫీసులో లేరు, కచ్చేరికి వెళ్ళారు" 

అన్నాడు, 

“అమ్మో, రెండునిముషాలు ఆగు." 

“ఎవడో దుష్టుడు కూర్చువివున్నాడు, అయ్యగారు లేరవి చెప్పమన్నాడు." 

చికకత్ మండిపడ్డాడు. 

సోమూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. కారు వేగంగా ప్రేషనువై పు వెళ్ళిపోయింది. 

పేషనుదగరకు వెళ్ళి ది5ంకతీ మళ్ళీ ఆడిగాడు, "వరే, ఎక్కడికీ టిక్కటు తీసు 

మ ప 
క్షి 

సోమా ఏడుస్తూ వుండిపోయింది. ఏం చెప్పలేదు. దిరకిత్ కొరు ఆపి, చెపు 

తావా ఏమన్నా, ఏడుస్తూనే వృంటావా?' అని అడిగాడు. 

“ఎక్కడకూ లేదు.' సోమా ముఖం కప్పుకుని వెక్కివెక్కి. ఏడుస్తూ 

చెప్పింది. 

“ఆయితే కారులోనే వుంటావా? ఎక్కడ దింపను? ఎక్కడి కెళ్ణాలనుకుం 

టున్నావు ఖ్ 

"ఎక్కడికీ లేదు." 

“చివరకు నేను కారుని దింగళాకు చేర్చాలి.” 

“నన్ను ఏ నవిదగ్గః కన్నా. అడవి వగ్గరకన్నా తీసు కెక్ళు." 

“అక్కడ ఏం చేస్తావు ఖీ 

“చస్తాను.” 

దిరకత్ ఒక్కక్షణం ఆలోచించి కారుని కడిలించి ఒకవైపు తిప్పాడు. 

ఒక విర్ణనమైన (ప్రదేశంలో అపి, "విను" ఆవి సోమాని పిలిదాడు. 

“ఏమిటి 1 సోమా వెక్కి వెక్కి. ఏడుస్తూ అడిగింది. 
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నాతో వసావా?' 

సోమా క్షణం ఆలోచించి, తల ఆడించి అంగీకరించింది. 

“ఎక్కరీకై నా వస్తావా” అనడిగాడు దరకిత్. 

సోమా మెడ ఊపుతూ అంగీకారం తెలిపింది, 

“అయితే చచ్చిపోవాల్సిన అవసరమేముంది? (పపంచంలో చాలా 

చోటు౦ది, చాలా అవకాశాలున్నాయి, సరే, ఎమన్నా డబ్బు తెచ్చావో ?' 

“లేదు.” 

“ఎందుకని? వీ దగ్గరేగా డబ్బుండేవి ?' 

సోమా శీరకొంగుతో ముఖం కప్పుకునే “డబ్బు నాది కాదుగా, వాళ్ళడబ్బు 
తీసుకోను" అని చెప్పింది. 

“నిన్ను ఒకచోట కొంచం సేపు వుంచుకాను" అని చెప్పి బరకఠ్ కారులో 
ఆమెను ఢిల్లీ గేటువైపు పట్రజం లోపలికి తీసుకువెళ్లాడు. ఒక చిన్న ఇంటి ఎదు 
రుగా ఆపాడు, “నువ్వు ఇక్కడ వుండు. నేను రెండగంటలలో తిరిగివస్తాను, 
దిండిని బంగళాకుచేర్చి డబ్బు తీసుకుని వస్తాను. ఆనమ్మకదోహుణ కారు దొంగ 
తనంచేసి తీనుకెళ్లానని నా పేరుమీద వారంటు పెట్టించినా పెట్టించవచ్చు' అవి 
చెప్పాడు. 

“వసావుగవా?.... ఎంత పే స్లో 1' సోమా భయపడు కున్నట్లుగా అడిగింది. 

దిరకత్ రొమ్ము చరుచుకుంటూ, 'ఇది బీకవాడిమాట, ధనవంతుడిమాట 
కాదు, (ప్రమాదం, నష్టం, వుంటు: దేమోనని ఆలోచించక్క_ర్లేదు. వస్తామనివెపితే 
తస్పకుండా వస్తాం. ఏ పరిస్థితిలోనైనా “ఇదే షరతుమీద జీవించడం, అల్లామీదే. 
నమ్మకం” అన్నాడు, 
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బారిస్టర్ జగడీశ్, మనోరమ వడనగార్లని అవమానపరచడంకోసం కుట 

పన్ని వాళ్ళకీ పనిమనిషిగా వుంటున్న సోమాకి ఒకేరక మెన చీకలుకొని తెచ్చారు, 

ఆ సంఘటనకు పరిణామంగా చెలరేగిన అలజడి కేవలం సోమాని ఇంట్లోనుంచి 

చియటకు వెళ్ళగొట్టి ఆగిపోలేదు. 

భార్యలలో ఆధ పాయభేవాలు రావటంవల్ల అన్నగార్ల హృదయాలు వ్యాకుల 

పడ్డాయి. తం డిగారు పై నవుండగాగూడా వాళ్ళు ఆపి పంపకాలగురించి ఆడగ 

సాగారు. ఈ (పసంగంగురించి పోట్లాటలు చెలరేగాయి. మనోరమ నోరు తెరిస్తే 

చాలు పెదవదినా. చిన్నవడినా ఇద్దరూకూడా విరుచుకుపడేవాళు, ఇంటి ఆడపడుచు 

అన్న గౌరవం, ఆ ఆలోచనగూడా వాళ్ళ వాగ్లోర ణీవి అరికట్ట లేక పోయా ము. ఆమె 

వయసు ఇంతగా పెరగటం జఒకితప్పు, ఆమె ఒంటరిగా తిరుగుతు:దన్నది ఒక 

కళంకం, ఏదో ఎక్క డెక్క డో వ్యాసాలు (వాయడం అన్నది ఒక ఆపరారం. పెద్ద 

వడినా, చిన్నవదినా, తలలు ఆడిస్తూ, చేతులు తిప్పుతూ ఏ గౌరఐమర్యాడలున్న 

ఇంట్లోనూ ఇంత వయసువచ్చిన ఆడపిఐని కిన్యగా చూడలేదని చెపుతూ వుండే 

వాళ్ళు. 

మనోరమకు ఇటువంటి వాతావరణంలో ఇంట్లో వుండటం ఆసంభవంగా 

వుందేఏ. పత్రిక పనికోసం పార్టీ ఆపీసుకి వెడికేనరి, ఆమె తిరుగుబోతు, శీలం 

లేనిది అనడానికి ఆవకాశం" చిక్కేది. మనోరమ రెండుసార్లు జవాబివ్వాలని పొర 

పాటు చేసింది. కాని వాక్ యున్ధంలో ఓడిపోయి ఆ విషయమై గంటలతరబడి 

ఏడ స్తూ వుండిపోయింది. తన నుంచి దియబకువ చ్చే రైర్యంకూడా ఆమెకు 

లేక పోయింది. ఆమె పృతిక పనికోసం పార్టీ ఆఫీసుకుకూడా వెళ్ళలేక పోయేది, 

మనోరమకు ఆలోచించగా = ఆలోచించగా గా ఉపాయం తట్టింది, “మీరు చెప్పిన 

మాట నచ్చింది. వివాహం రెండువారాలలోపల జరగాలి" అని ఆమె సుకరీవాలాకు 

చైరిచ్చింది. 

మనోరమ ఈ (వపసంగంగుకించిన వివరాలన్నీ ఒక వు త్తరంలోవావి. 
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అన్నగారికి ఇచ్చింది. ఆ ఇంట్లో వుండటం ఇక ఆనంభళవమవి నిశ్చయించి, ఆ 

ఇంట్లోనుంచి విముక్తి పొందేందుకు, పివిల్ మేరేజ్ ఏర్పాటు మొదబినుంచే చేయ 

వలసింది, ఎందుకం కే సుతలీవాలా తనను వెంటనే బొంబాయి తీసుకు వెళ్ల టానికి 

వీలుగా వుంటుందని అన్నగారికి (వాసింది. 

జగదీశ్ ఇంటిపరిప్టితిచూపి బాధపడుతున్నాడు. ఆయన మనోరమతో 
మాట్లాడాడు. “నువ్వు ఇంతవరకువ౦డి ఇప్పుడు చాలా తొందర పడుకున్నావు. 

మొదట నాన్నగారి అభ్మిపాయం, మిగతావాళ్ళు అభ్మిపాయం తెలసుకోవ౯సింది” 

ఆవి అన్నారు. 

మనోరమ బాధనిండిన గొంతుతో తలవంచుకుని, “మీరు వాళ్ళకో చెప్పండి, 
నాకు ఈ ఇంట్లో స్థానంలేవవి. ఆభిపాయం తీసుకునే (ప్రశ్నేముంది? న్యాయ 

ప్రానానికి వారంరోజులు ముందుగా సూచన ఇవ్వడం ఆవసరం. ఆ సూచన మీరు 

ఇవ్వండి. మీవల్ల కాకపోతే నేనే స్వయంగా ఆపని చేస్తాను' ఆంది. 

ఇంట్లో ఒకసారి మళ్ళీ అలజడి _పారంభమయింది. మేఘాధువి దెబ్బవల్ల 

లక్ష్మణ నిపైతి ఏవిధంగా అయిందో అదేవిధంగా అయింది లాలాగారి పరిస్టితి. 

శల్లిగారు వేరుగా దుఃఖిస్తున్నారు. ఆమెను ఓదార్చేవా రెవ్వరూ లేరు. 

తల్లిగారిమనసులో ముగ్గురు సోదరుల ఏకై కసోవరి వివాహంగురించి ఆనేక 

కోరికలున్నాయి. ఆమె అనే3నంవత్సరాలనుంచి ఎన్నో నగల్ని, ఇకర వసువుల్ని 

దాచివంచుతూ వచ్చారు, మన్నో వివాహావికి కట్నంగా పవికివస్తాయవికదా అవి. 

మన్నో పెళ్ళి చేసుకోవడానికి అంగీకరింేేది కాదు. ఇప్పుడేమో ఈ వుష్రదవం 

తెచ్చి పెట్టింది. ఆమె కడుపు చించుకువి విలపించసాగరు. అమె తననితానే విందించు 

కోవటం (పారంభించారు. 

'రెండవవదిన ఇంతకుముం డెన్నడూ జరగని దుూచారంవల్ల బాధపడుతూ 

రెండుచేతులూ బుగ్గలమీద వేసుకుని, “అయ్యో నేమ చచ్చాను, ఈ దుండగం చూడు! 
"వా కివ్పటికి ముగ్గురు ఏల్ల లు పుట్టారు. ఆయినా ఇస్పుడు వాడా మొగాళ్ల్ళతో మాట్లాడా 

'లంపే శరీరం వణికిపోతుంది. పెళ్ళి అయిందంటే పల కీలో ఎక్కేవరకూ 

న కళ తెలిదు. ఈ కాలపు ఆడపిల్లల్నిచూడు, వైరిచ్చి వెళ్ళి 
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లాలా జ్వాలానహాయ్ విధిలేనివారై. పోయారు. ఈ అవకాశాన్ని పిల్లి 

పెళ్ళికి సంబంధించిన కుభసమయం అనుకుంటారా. పిల్ల లేచిపోతోందన్నకళంక౦ 
ఆపాదించేసమయం అనుకుంటారా । ఇటువంటి పరిస్టికలో ఎవరివి ఆహ్వావిసారు ? 

ఎవరికి ముఖం చూపిస్తారు? కూతురు ఇతరమకస్టుడెన ఒక పాంశీకువితో వెళ్ళి 
పోతోంది. 

ఆర్మాతి పెద్దకోడలు, 'రెండవళోడలు నలహా ఇచ్చారు. 

“మాటను పెంచుకుని ఇంకా ఎక్కువ దుర్దశ కల్షించటంవర్లి లాభం లేదు, 

ఆడగకుండా మన అకిపాయం చెప్పటంలో అర్జమేముంవఏ ? ఆడపిల్ల పెళ్ళి 

ఏవిధంగా అవుతుందో మనోరమ పెళ్గహడా అలాగే జరిగికే లాలాగారు ఎభె 

ఆరవై వేలు ఎలాగో ఇస్తారు. ఇరవై పాతికవేలు పై ఖర్చు అవుతుంది. అన్న 
య్యలుగూడా అయిదారువేలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అమ్మ (సేయర్ రోడ్లో వున్న 

చింగళా మన్నోకు కట్నంలో ఇవ్వడానికి విశ్వయం చేసుకునివున్నారు. ఆ దింగళా 

అద్దె విడిగానే ఆరే బె-దీవారు. అదంతా ఈ ఇంటి సంపదనుంచేకదా పోయేవి, 

ఇప్పుడు అమ్మాయి తన ఇష్టప్రకారం తనకు నచ్చినవాణి చేసుకుంటోంది. ఏమీ 

చిన్నపిల్ల కాదు, వయసువచ్చిన పిల్ల. ఇలాగే సూట్ కేస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది 

దాపకన్నా ఇదే మంచిది. గౌరవం ఎంతే నా కాపాషజుకోవబం మంచిది” ఆని మిగతా 

ఇద్దరు ఆన్నలూ అనుకున్నారు. 

“ఇప్పుడు పెళ్ళి జరిగేడేముంది ? వెళ్ళి అమేపోయింఏ. మనందరికి చెప్ప 

చమే మిగిలింది. ఆ మొగాడు ఈ ఇంటికివచ్చి దీనికో కలిసివున్నాడు. మసూరీ లో 

వీ్ళిద్దరూకలిసి షికార్లు చేస్తుంకేవాళ్ళు. ఇప్పుడు జరగటోయేదేమిటంటే వాట 

జలైవ పైన కప్పటం, జల్లెడ చాటపైన ముసుగు వేయబం; మనమేమో దూర 
దేశాల్లో వుండి సంపావించి పంపించడానికే వున్నది. అన్నగా రే మో ఇంట్లో తెచ్చి 

పెట్టాడు, ఈ చెల్లెలేమో అనై పెట్టుకుంది. మశంగాని రాకపోతే ఈ వ్యవహారం 
జరుగుతూనే వుండేది. పెళ్ళి అయికే అయిపోయింది. అని మర్నాడు రెండవ 

కోడలు చాటింపువేయడం మొడలు పెట్టింది. 

ఇటువంటి దింధువులని, పరిచితులఏ ఆహ్వానించినా లాభమేముంది ? వచ్చి 

మననిగురించే విమర్శ మొదలుపెడతారు. మనోరమ ఇచ్చిన "లిగ్రాంకు సమా 
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రానంగా సుతలీవాలా తారీఖు విర్ల నుంచి వంపారు. రెండువారాలే మధ్యలో వుంది. 

అన్నలు, వవనలు, ఆ సమయం రాకముందే వెళ్ళిపోవటం మంచిదనుకున్నారు. 

అమ్మాయికి ఎ మిచ్చారని అందరూ అడుగుతారు. కాని సంపత్తిని, వ్యాపారాన్ని 

విభదజించాల్చిన (పశ్న వుంది. దాన్ని తృణీకారం చేయగలగడం వాళ్లకి సంభవం 

కాదు. 

సుతరీవాలా నిశృయించినతేదీకి తన ఇద్తము మితులతోనహో బొంబాయి 

నుంచి వచ్చారు. వేజిప్రేట్ని బంగళాకు పిలిపించారు. పదిహేనువిముషాలలో 
పది హనుకూపాయల ఖర్చుతో లక్షాధికారి కూతురి వివాహం ఆయిపోయింది. 

గౌరవపకిషలన్న హిందూమతం వాళ్ళకి ఇంతకన్నా అవమానం ఇంకేముంటుంది, 

మనోరమని అప్పగించేసమయంలో వదిన ర్త కి, అన్నగార్త కీకూడా కన్నీళ్లు 

వచ్చాయి. కట్నం ఏమీ ఇవ్వలేదు. కేవలం మనోరమ వస్తువుణన్న ఎవిమిది పెపై 

లున్నాయి. ఆ పెటైలని సైషన్కు పంపించి బుక్ చేయించ4శం జరిగింగి, అయిదు 

'పెవైలలో మనోరమ దిట్టలు, మిగిలిన మూడి పెటైలలో పుస్తకాలు వున్నాయి. 

వెశ్ళేటప్పుడు ఆమె తం|డిగారు పదకొండు వేల చెక్కు, అన్నలందరూ 

కలసి పదికొండు వేలవంద చెక్కు ఆమెకు ఇవ్నారు. ఇవే కబ్నం, నోరమ 

చెక్కులవంక చూడకుండానే వాటిని తీసుకుని పర్సులో పెట్దుకుం3. ఆమె గంలీ 

రంగానూ, నికుత్సాహంగానూ వుంది. ఆమెకళ్ళు నీరసంగా వున్నాయి, లోపలకు 

వెళ్ళి తల్లిని కలసుకుంది. భూపీవి, దీపాను, కొ త్ర ఫాపను ముద్దు పెట్టుకుంది. కన్నీళ్లు 

విండిన అన్నల కళ్ళవంక, వదినల కిళ్ల వంక ఆమె చూడలేము. 

సుకిలీవాలా బొంబాయిమెయిల్ కదిలేవరకు తన కొ త్తదింధువులతోపాటు 

ప్లాట్ ఫారంమీదనే నిలదిశవున్నారు. ఆయన వినయం, ఆడకువలకు (పకిరూపం. 

ఇంతి పెద్ద గౌరవ పతిష్టలుగల పరివారంతో తనకు నంచింధం క లవటంవల్ల ఆయన 

మాటిమాటికీ కృళిజత తెలియచెప్పారు. వాళ్ల అమ్మాయికి గౌరవం, విశ్రాంతి 

కస్తానవి పదేపదే చెప్పారు. (ప్రతిఒక్క బింధువువి పేరు పేరున బొంబాయి రమ్మవి 

ఆహ్వానించారు. ఆయన పచ్చని శరీరచ్చాయ, రూపం, వినయం చూపినకర్వాత,. 

అమ్మాయికి వరుడు మంచివాడే దొరికౌడవి అందరికి నమ్మకం ఏర్పడింది. 
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మనోరమ బిండిలో మౌనంగా కూర్చుండిపోయింది. దిండి కవలినమీవట 

చేతలు జోడించి అందరికీ నమస్కారం చేపింది. | 

సుతలీవాలాతో వచ్చిన ఇద్దరు మ్మితులు వరూవరులు ఒంజరిగా వుందాలన్న 
లోచనతో తమకోసం మరొక ఫసుక్తాసు క_పార్టుమెంటును రిజర్వు చేయించు 

కన్నారు. కావి ఇంత నభ్యత చూపించగలగడం ' ఇతరవయాణీఏ ౨కు సంభవం 
కాదు. 

రాతి పడిగంటలయింది, బండి లాహోర్ పొలిషేరలు దాటగానే పై జర్తు 

ఇద్దరు _పయాణీకులు నిద్రపోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోసాగారు. సుతెలీవాలా మనో 

రమకు దగర గాకూర్చుని (ప్రేమగా ఆమ వీపుపైన చేయివేసి నమా, ఆమె వికాంతి 

తీస కోవడంగురించి ఆడీగారు, 

నిస్పంకో చం, ఆధికారఎతో నిండిన పురుషు స్పర్శవల్ల మనోశము కళ్ళు 

మత్తుతో వాలిపోయాయి. ఆమె నవ్వి ధవ్యవావా లక్పించింది (పణయానికి ఆతుర 

పడే సుతలీవాలా ఆమెవైపుకి చేతులు చాచారు. మనోరమ పక్క నక్షటంలోనూ, 
పెబైతెకచి రాత్రి వేసుకనేమస్తులు తీయశంలోనూ సహాయం శేశారు. సుతిలీ 
వాలా చేతులు మాటిమాటికీ ఆమెను తాకుతుండటంచేత మనోరమ మధుక మైన 

అనుభూతివి పొందుతోంది. ఆమన ఉఛ్వాసన్పర్శ భుకాలమీద. మెడమీద తగ 

లటంచేత మనోరమకు శరీరంలో విద్యుత్తు పవహిస్తున్నట్లుగా వుంది. సుతలీ 

వాలా ముందుకు వెళ్ళి అమెకోనం స్నానాలగది తలుపు తెంచారు. 

మనో రమవగ్గర ర్మాతిపూట కట్టుకుని పడుకునేందుకు గౌను, పై జామా 

వున్నాయి కానీ త్ర వాటిని ఎన్నడూ త. కామ. ఎప్పుడో మొదట్లో నరదా 

కార్ కొనుక్కుంది. సుతలీవాలతాతోకలిసి మొదటిసారి (పయాణంచేస్తూ ఆ దుస్తు 

లను కట్టుకోగానే ఈః బట్టలలో ఎలా వుంటాను? ఆని ఆమెకు ఆసపించింది. 

స్నానాలగడిలోవున్న అద్దంలో, ఆదుస్తులలో తన శరీరం ఆమెకు చాలా అందంగా 

కనిపంచింది. దువ్వెనకో జుట్టుగూడా సరిచేఘుకుం3, ముఖంమీద చేతో పొడరు 

గూడా అద్దుకుంది. ఇప్పుడు తిప్పకుండా ఆందంగా కవిపస్తాను అనుకుంది. ఆమె 

అక్కడనుంచి దియటకు రాగానే సంకోచంవల్ల మెడ వాలిపోయింది. 



శేకిథి : మవిషి రూపాలు 

సుతలీవాలా తనవక్క మీదకూర్చుని విరీక్షి స్తున్నారు. మనోరమ పక్కమీద 

చడుకుండి. సుతలీవాలా నవ్వి “లైటు ఆర్నేయనా, పుంచనా ? ఆవి అడిగారు. 

మనోరమ తల అడ్డంగా తిప్పింది. లైటు ఆరిపోయింది. 

మనోరమకు తన నుదుటిమీద సుతలీవాలా చేతులస్పర్శ, పెదిమలమీద 

ఆయన పెదిమబ తాకిన అనుభూతి కిలిగింది. తర్వాత 'గుడ్నయిట్" అవి ఆయన 
చెవులడగ్గర చెప్పటం విషిపించింది. 

నిర్భయంగా, అరికారంతోవిండిన ఆయనన్పర్శ అనుభవంలేవి మనోరమకు 
ఏదో కొత్తగా వుంది. ఆహా ఎంత మధురమైన అనుభూతి । మనోరమ చేతులు 
కదిలించటానికి [ప్రయత్నించి విఫలారాలయింది. వీపు దిలంగా నొక్కదిడషటంచేత 

కదలలేక ఆలానే వుండిపోయింది. 

రె లుబండిలో చీకటి వ్యాపించింది. స్నానాలగ:కివున్న తలుపుమీదమూ (తం 

లోపలివెబుగువల్ల (పకాళించే ఉజ్వలమైన వీలపురంగు ఆకారం కవివిసోంది. 
(పయాజంచేసే ఆళ€న్న (పపంచానికి రాతికోనం చందుని ఆటబలొమ్మ తయారు 

చేసినట్లుగా వుంది ఆ నీలాకారం. మనోఎమ కళ్ళుమూసుకువి తన పక్కమీద పడు 

కవివుంది. ఫస్తుక్షాసు ఐరుస్ని9ంగు వేగమైన ది_డినడకతోకలసి వూ యలలూపుతూ 

ఆమెను 'నినుంపో, నిదుంపో, రాజకుమారీ విదురపో' అవి పాడుకున్నట్లంది. 

మనోరమ న్మిదపోవటంలేదు. వి దపోవాలని అనుకోవడంకూడా లేమ కావి 
ఎప్పుడు నిద్రపోయిందో ఆమెకే తెలిదు, 

రైలు వేగంగా వెడుతోంది. మనోరమ నిదలేచిఐది. వేగంగా వెళ్ళే 

రై లుకొ పక్కమీద మిద మెళుకువవచ్చే అన భవం. వై వాహికజీవికెంలో మొదటి 

(ప్రభాతం. ఆమె సుతలీవాలా దిర్వవెపు పిగుపముతూ చూసింది. అయన గాడ 

చిదలో వున్నారు. పచ్చని నుదుటిమిద ముంగిరులు కోమలంగా నాట్యంచేస్తూ 

కవిపించాయి. ఎంత ఆందంగా కనిపి స్తుశ్నారు, తను ఆయన స్వంతం అనుకుంది. 

పైన (పయాబణీకులు గాఢవిద పోతున్నారు. మిగతావాళ్ళు లేవకముఎదే దిట్టలు 

మార్చుకుందామని మనోరమ అనుకుంది. ఆమె తొందరగాలేచి పక్కమీవనుంచి 

కిందికి దిగింది. అపసర మైన వస్తువులు, దిట్రజతీసుకువి స్నానాలగవిలోకి వెళ్ళి 
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డో యింది. ఏ బట్టలు కట్టుకోవాలో నిగీయించుకోవడంలో చాలాసేపు పట్టింది. 

జుట్టుని అతి[పయత్నంతో నర్లుకోవడంలో కూడా చాలా పేపు పట్టింది. 

మనోరమ ముసాబై వచ్చి తనసీల్లో కూర్చుంఏ. ఆయన “గుడ్ మార్నింగ్ ' 

చెప్పి నవ్విననవ్వు ఎంతో మధురంగా అవిపించిం. భర్తకు అవసర మైచవస్తు వుల 

దియటకుకీయడంలో సహాయం చేద్దా కునుకు ఎది కానీ భర్త ఏటెలో ఏమేమి ఎక్క 

డున్నాయో ఆమెకు తెలీదు. ఆమె ఇటువంటివని ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఎవరైనా 

జబ్బుఎడికే తప్ప ఎవరికీ సేవ చేమలేచు. 

రై లుబిండిలో రెండవ _పపంవయుద్దంతాలూకు గుంప్పవుంది. ఫసుక్లాసులో 

గూడా సిర్మానుష్యక, ఏకాంతం దొరకటం ఎనంభవంగా వుంది వాళ్ళిర్రరూతప్ప 

బండిలో ఇంకెవరూ తేకఫోకే........ అనుకుంది మనో౨ంమ ఈ పెద పయాణం 

ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో, ఎప్పుడు బౌొంబాము చేతామో, అని ఆలోచిస్తుంది. 

సుకిలీవాలా ఆమెకు డగ్గగాకూర్చుని మాట్లాడసాగారు. “విన్ను మొదటి 

సారి కలుసుకున్నప్పుడే, నా వవావాం వీతో అవుతుంవని నామనసు చెప్పింది" 

అన్నారు. 

లాహోర్లో తాము మొకటిసారి కలుసుకున్నవిషయం సుకలీవాలా మనో 

రమకు గుర్తుచేయడం మొదలు పెట్టారు. “మీ పరివారంవాళ్ళకి (పారినపరంపర 

(ప్రాడీనసంన్మకిమీద నమ్మకం వుండటంచేశ మన పెళ్ళివల వాళ్ళకి ఎక్కువ 

సంతోషం కలగలేదు. కొని కాలకమాన వాళ్ళపవర్తన మారిపోతుంది. తర్వాత 

వాళ్ళు మనకి సహాయం చేయగలగుకారు అన్నారు గ_లీకంగా. 

వాళ్ళు ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుకుంటున్నారు. “ఆ విషయం వలి పెటీ యండి” 

అని మనోరమ పర్పుతీపి పెన్ను, నాజగుచెష్కులు దియటకు తీపింది. “హైవర్ జీ 

సుతనీవాలాకు చెల్లి ంచాల్సిం:' అని చెక్కులవెనుక (వాసింది. “మనోరమ' అని 

సంతకం చేపింది. 

మనోరమ నాలుగుడెక్కు.లూ సుతలీవాలాచేతుల్లో పెట్టింది. సుతలీవాలా 

నవ్వి “దీనికి తొందరేముంది ?' అన్నారు. 

“అంతా మీదేగా" అన్నది పనో ్ను, 
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సుతలీవాలా పరివారమంతా భడోచ్లో వున్నారు. బొంబాయిలో వ్యాపారం 

చూసుకునేందుకు ఆయన ఒంటరిగా వుంటున్నారు. ఇంబ్లోపనులు చేయడంకోసం 

నొకరున్నాడు. బొంబాయి పారి శామిక పట్టణం అక్కడ సుమారుగా (పజలంతా 

ఇరుకుపదేశాలలో కాలం వెళ్ళబుచ్చుతూ వుంటారు. లాహోర్లో మనోరమ 

వుండే బంగళాలా బొంబాయిలో ఎవిమి%-పదిగమలు తీసుకువివుండటం సంభవం 

కాదు. ఆయన వల్ బార్పాల్ మీక ఒక చిన్నబంగళాలోనవి వై అంతస్టురో వుంటు 

న్నారు. ఆయన అదె తీసుకున్నవి శేవలం మూడుగదులు. దీవికే అద వంద 

రూపాయలు ఇసున్నారు. ఇదంతా మనోరమకు తెలియజెప్పారు. 

మనోరమకు మూడుగకులు ఏమీ తక్కువ అఆవిపించలేము. చిన్నచోటువి 

సరి, అలంకిరించి వుంచకలుగుతుంది. పరివారంవాళ్ళివరూ లేకపో కేమా.తమేం, 

వాళ్ళిద్దరూ తమ (పేమగూటిలో నిర్విఘ్నంగా, నిస్పంకోచంగా వుంటారు అవి 

అనుకుంది. 

థి లి ® 

సుతలీవాలా మనోరమని ఇంటిడగ్గకదింపి కొంచం సేవల్లో వస్తానని బయ 

టకు వెళ్లారు. వరండాకు ఎదురుగా అనంత మైన నముదం పెన్షపెద్ద కెరటాలతో 
హోరున (పవహిసోండి, చేసఘాలతో అచ్చావంచదిడి, ఎర్రరంగుదాలిన మబ్బు 

తునకల వెనక ఆజణిగివున్న ఎ రనిసూర్యుడు సముద్రంలో సమాధిలోకి వెళ్ళిపో 

తున్నాడు. ఇంటిగదులు గులాబీకంగులో వున్నాయి. ఆ ఇంట్లో, భర్తతో కలిసివుండే 

మొదటిరా తి వన్గోంది. వంటఇంట్లో వంటవాడు ఆమె సలహావకారం వంట చేస్తు 

న్నాడు. ఆమె మూడుగదుల్నిస్త అలంకరించింది. (పకిగవలోకి చాలాసార్లు వెగ్ళి 

తిరిగిచూపి వచ్చింది. పడకగదివి ఆలంకరించేటప్పుడు ఆమె శరీరం పిగ్గుకో పుల 

కించిపోయింది. గదిలో రెండు పెద్ద పెద్ద మంచాలున్నాయి.... 

ఉదయం మిదలేచేలప్పటికి మనోరమకు రాతి విద లేకఫోవటంచేక 

ఆలనటగానూ, శరీకం బకువుగానూ వుంది. తనమీద తనకే జాలి కలుగుతున్న 

' ట్లుగా అనిపించింది. పవ్యితమైన తన శరీరావికి అనవసరంగా మచ్చ ఏర్పడిందే మో 
అనుకుంది. సతలీవాలా పిగుపడుకూ “కొడ్డిరోజులనుంచి నా ఆరోగ్యం బాగు 

.డటంలేదు. మందు శీనుకుంటాను అన్నాడు, 
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మనోరమకు సుతలీవాలా అన్నమాట అనుచితంగా తోచింది. ఆ ఆలోచ 

శకు దూరమమేందుకు, ఆలంకరింతుకు నేందుకు మనవు కలగలేమ. 

సుతలీవాలా చాలా అడకువగా (పవ ర్హించేవాడు. మనోరమ అలా [పవ 

_రించలేకపోవటంవల్ల సోమరితనాన్ని, బిడియాన్ని ఆనుభవిస్తూ వుండేది. ఏం 

చేయలేక ఆలోచిస్తూ కూర్చు నేవ. ఇదేమిమాట, మాటిమాటికి ఆమాటలు ఆలో 

చిస్తూ కూర్చోవలసిన అవసర మేముంది +? ఇఎట్లోనివనిలో మనసు లగ్నం చేద్దా 

మనుకుంది కానీ చేయటావికిమటు సా ఏము:ది? నౌకకు పనంతా చేసారు, చేస్తూనే 
వున్నారు. ఆమె ఏదో పతిశో, పుస్తశకమో తీముకుని చవవడావికి కూర్చునేది. 

సుతలీవాలా ఉదయం టిపెన్చేపి వెళ్ళిపోయేవారు. ఒంటిగంటన్నరకు 

భోజనావికి వచ్చేవారు. ఒక్కాక్కప్పుకు వచ్చేవారుకూడా కాదు, మనోరమ మనను 
పుసకాలు చదవటంలో కూడా లగ్నమమేడికాదు. పగలు నిదపోయే అలవాటు 

వుంది. సుతలీవాలా సాయంకాలం తిరిగివచ్చి టీ (తాగినతర్నాత మనోరమను 

కారులో దియటకు తీసుకు వెళ్ళేవారు. (క్రికెట్ క్ల్షబ్బుకో, సినిమాకో తీసు కెశ్ళేవారు. 

అప్పుడప్పుడూ డాన్సుకుకూడా తీసుకువెశ్మేవారు, అప్పుకు లోజనంగూడా దియట 

హోటల్లో చేసేవాళ్ళు. అర్హర్శాతి సమయావికి ఇంటికి తిరిగివచ్చేవాళు,, 

మనోరమకు చదవటావికి చాలా సమయంవుంది కానీ మశను కేంద్రీకృత 
మయేది కాదు. కొ త్తపడేశంలో ఎవరూ పరిచయం లేక కోవటంవల్ల ఆమె ఎక్కు 

డికీ వెళ్ళలేదు. దికారుపనులు చూస్తూపవుండు అని సుతలీవాలా స౨హో ఇ నాడు. 

బికారువెళ్ళి ఏ వస్తువులు కొనాం అవి ఆలోచించేది. ఆమెకు స ఎయు గకపటం 

కష్టమవుతూ వచ్చింది. పెళ్లికాకముందు ఏం లోటువుంది కనుక ఇప్పుడు తీరు 

తోందనుకోవడానికి । సుతలీవాలా పెళ్ళి వసావన ఎందుకు చేశాడు? మిగతా ఆడ 
పిల్లలు పెళ్ళయినత ర్వాత ఎంతో ఆనంవంగా, ఉల్లాసంగా వున్నట్లుగా కనిపిసారు... 

ఏదో రహన్యం వాళ్ళ పెదిమలవరకూవచ్చి చెప్పటానికి (ప్రయత్ని సున్నట్లుగా 

చంచలంగా వుంటావు. కాపీ తను కేవలం మోన పోయినట్లుగా అనుకోనాగింది. 

శన్యగా వుండటంచేక తన పితి దయవీయమైనవిగా వుందవి ఎందుకు అనుకుంది, 

ఎందుకు... ఎలా.... ? భర్త కేసేపమల్లో భాగం పంచుకుంటే కొంతనమయంు గడు 
స్తుంది అనుకుంది. 
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నుతలీవాలా నవ్వుతూ అన్నారు___*నాపని నేనే చేయగలను. నువ్వు 
ఫలానాపనిలో పెట్టుదిడి పెట్టు అని పెబ్లుబడిదానని దితిమలాడాల్చి వస్తుంది. ఇం 

కొకళ్ళ(పమేయం వుండదు. మనిషిలోతు తెలుసుకోవాల్సి వుంటుంది. వాళ్ళసన్వవావం 

కసి పెట్టాల్సి వుంటుంది. విన్న కబ్బుకి వెంటడీస కెగ్ళినితషి నుంచి ఒకి ఫిల్ములో 

రెండులక్షల పెట్టులGి లాగటానికి చూస్తున్నాను. ఇప్పటివరకూ ఇతరులఫిల్ములు 

అమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు నేనే స్వయంగా ఫిల్మా తయారుచేసి అమ్మాలనుకుంటు 

న్నాను. పెట్టుబడి వాళ్ళవే, బుద్ది మనది.” 

సుతలీవాలా అనుకున్నాడు, రైలులో 'పయాణం చే సేటప్పుడు మనోరమ 

అతనికి దగ్గరగావళ్చి తన స్పర్శపొందుతూ కూర్చోవడానికి ఆతృత పడింది, కానీ 

ఇప్పుడు ఆమెకు ఆ ఆలోచన లేదు. కారణం తెలుసుకున్నాడు. పంజాదిలోవి 

చలటిగాలిలో, భిన్నమైన వాతావరణంలో పెకగిన ఆ అమ్మాయి తనకన్నా చాలా 

ఆరోగ్యంగా వుంది. ఆమె వై వాహికజీ ఏతంలోకీ అడుగు పెస్రైనాటికి వండు జవ్వని, 

సుతలీవాలా వై వాహికజీవితిం గడ పకు౦డా, వె వాహికజీవితిం అనుభవించాలన్న 

(పయత్నంలో శారీరికంగా నీరనంగా వుండి, కేవలం కోరికను, అభిలాషను కలిగి 

వున్నాడు. మసలికినదునే పెరుగుతూవచ్చే సంధ్యాకాలంలో వివాహాన్ని ఆదారంగా 

వీర్మించుకున్నాడు. 

మనోరడుని సుతరీవాలా అ”సకకకాలచోట్లకి తీసుకు వెళ్ళేవాడు, అనేకమంది 

యువకులవి, యువతులని పరిచయం చేసెవాడి. ఆతను మనోరమ మనసుకు 

ఆనందాన్ని కలిగించాలని తహతహలాడేవాడు. కానీ మనోరమకు అః వాదన 

వాతావరణం లభించేదికాదు. పార్రీలలొనూ, క్షబ్బుఃలొనూ, షికార్ల గురించి, 
గురపుపందాలగుఃంచి సంభాషణలు జరుగుతూ వుండేవి. త్రీల సమా వేళాలలో 

తనకు పకచయంళేని స్తీలగురించిన చర్చ జరుగుతూవుండేవ, 

సుతలీ వాలా మొదట్ర్యాతి తన పకిప్టితికారణంగా మనోరమఎదుట పిగుకో 
కూడిన నిరుత్సాహాన్ని పొందేవాడు. మనోరమని సంకృ ప్రిపరచాలవి చేవిన పయ 

త్నాలకు ఏవిధమైన సంతోషకరమైన ఫలితం కలగలేదు, వివాహంజరిగి మూడు 

వారాలయింది. సాయంకాలం అతను మనోరమను ' సినిమాకు తీసుకు వెళ్లాడు, 

ఆ తర్వాత డాన్సుకు తీసుకువెళ్లాడు. ఆ సాయంత్రం సుకలీవాలా నవ్వుతూ కనిపి 



వైవాహిక జీవితంలో ఎండమావులు 241 

నున్నాడు. ఇంటికి తిరిగివచ్చి మనోరమ బట్టలు మార్చుకువి విదపోయే పయ 

త్నంలో వుంది. 

మనోరమ తన మంచంమీద వడుకునేందుకు ఏర్పాటు చేస్తుండగాచూసి. 

సుతలీవాలా ఆమెదగ్గరకు వచ్చాడు. 'ఆరోజా నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు, ఆవిష 

యాన్ని మర్చిపో" అన్నాడు సంకోచపడుతూ. ఆతను ఆమె మంచంమీద కూర్చు 

న్నాడు. మనోరమకు ఆ అవమావం దెబ్బలా తగిలింది. ఆమె బియట వసారాలోకి 

వెళ్ళి కూర్చుంది. 

నుకలీవాలా అవమానం పొందాడు. కావీ ధై ర్యంచేపి మనోరమకు నచ్చ 

జెప్పాలనుకున్నాడు. మనోరమ ఏడవసాగింది. విషృలుదై సుతలీవాలా మెదల 

కుండా పడుకున్నాడు. మనోరమ (ప్రవర్తన అతవికి సహింపరాని అవమానంగా 

అనిపించింది. అతను కొంచం కఠినంగా మాట్లాడాడు. మనసులో భార్యవల్ల 

పొందిన అవమానపు మంట, శరీరంలో మందులవల్ల కలిగిన (పేరణ అతన్ని 

వ్యాకులపెట్టసాగాయి. ఆతను ఆతి కష్టంమీద చాలాసేపటితర్వాత విద్రపోగలిగాడు. 

ఉదయంలేచి మనోరమతో ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఏడుగంటలకే తయారై పోయి 

నాకరుని మెట్టడగ్గకకుపిల్చి “మాకు అవసర మైన పనివుంది, భోజనం ఆఫీసులోనే 

చేస్తాము, సాయం|శ్రానికి వస్తామని అమ్మగారితో చెప్పు' అని చెప్పి వె్ళిపోయాడు. 

మనోరమ నిరుత్పాహంగానూ, వీఠసంగానూ వుంది. వివాహం చేసుకుని 

ఫొందిందేముంది ? ఎంత పెద్ద ఫొరపాటు.... ఎంతమోసం....! ఆమె టీ మాతం 

(తాగింది. ఏమీ తినలేదు. స్నానంచేపి బట్టలు మార్చుకోవడానికికూడా ఉత్సాహం 

లేదు. ఇంట్లో ఏపనీ లేకుండా కూర్చోవడింకూడా బాధగా వుంది. ఇల్లు ఆమెని 

వింధించిపేసే పంజరంలా అనిపించేది. ఆలాగే లేచి దిట్టలు మార్చుకుంది. రోడ్డు 

మీదకు వెళ్ళి సము(ద్రంవైపు బయలుదేరింది. మల్ దార్ హొల్ మీద ధనవంతులబంగళా 

లున్నాయి. పిల్లిలు ఇళ్ళనుంచి స్కూలుకు వెళ్ళడానికి బయటకు వస్తున్నారు. 

ఎంతో ఆరోగ్యంగానూ, ఆనందంగానూ వున్నారు. ఇది గృహస్థుజీవితం కానీ 

నేమ అడుగుపెట్టిన వై.వాహికజీవితం మోసం అని అనుకుంది వాళ్ళను చూసి. 

మనోరమ కైైడీ బీచ్ దగ్గరకు చేరింది, కొందరు వయసుమళ్ళినవాళ్ళు 

M—16 
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సముద్రపుఒడ్డున తిన్నెమీద కూర్చునివున్నారు. శీతాకాలపు ఎండలో పడమటివైపు 

నుంచి వచ్చే ఆరోగ్యకరమైన గాలివి సేవిస్తున్నారు. ఆమెకూడా సమ్ముదవు ఒడ్డున 

-తిన్నెమీద కూర్చుంది. “ఏమిటి చేయటం? వై వాహికజీవితంవల్ల కలిగేమాధుర్యం 

తనకు లేనేలేదు. అనవసరంగా వంచనలో చిక్కుకుపోయింది. కాలేజీలో టీచరు 

పవి చేయటం మంచిది. లాహోర్లో కొద్దిరోజులు పృతికలో సనిచేపింది. అప్పుడు 
ఎంత బాగుండేది! పదిహేనురూపాయల  నెలసరిజీతంమీద పపిచేస్తుండే వాళ్ళు. 

భూషణ్ కఠినంగా మాట్లాడేవారు. కాని ఆయన హృదయంలో మనిషిమీద 

నమ్మకం, గౌరవం వున్నాయి. ఆయనకోకళిసి ధూళలోనూ, ఎండలోనూ కాలి 
నడకన తిరిగినా, పోట్లాడుకున్నా, అవమానంగానూ, హీనంగానూ వున్నట్లు అవి 

పించదు. భూషణ్ నన్ను మోసంచేయాలవి అనుకునేవారు కాదు. అందుకే దగ్గర 

దగ్గరకు వస్తూకూడా మేము దూరమైపోయాము' అని ఆలోచించసాగింది. 

మనోరమ ఎండలో తళుక్కుమనే నీలిసముద్రంవైపు రెప్ప వాల్చకుండా 
చూస్తూ ఆలోచిస్తోంది. భూషణ్ కు తను కష్టపదేవాడవి, అన్నిటినీ ఓర్పుతో 

భరించేవాడ నే గర్వం వుంది. ఒక లక్ష్యంకోనం ఆయన పోరాడుతున్నారు. నేను 

కేవలం డబ్బు, దింగళా, బట్టలు, కార్లు కోరుతానని ఆయన ఆనుకున్నారు. ఒక వేళ 

ఆయనదగ్గర ఈ వస్తువులుంకే ఇందులోనే చిక్కుకుంటారా : నన్ను ఎన్నిసార్లు 
దెబ్బకొట్టారు | ఎన్నిసార్లు అవమానించారు! ఆ రోజు ధర్మశాలలో సోమావిషయం 

తీసుకుని ...కానీ ఆయన కాఠిన్యంలోనూ, దెబ్బ కొట్టడంలో నూకూడా విశ్వానం 

తొణికిసలాడేది. కఠినంగా కనపడే భూషణ్ ముఖం, సన్నవిదై న శరీరం దారుఢ్య 

మెసవి. పచ్చని సున్నితమైన సుతలీవాలా ముఖం మృదువుగా వుంటుంది. తన 

శరీరంలో కలిగిన బాద, అసహ్యంవల్ల అతన్ని తిరస్కరించేద్దామని ఆమెకీ అనిపిం 

చింది. భూషణ్ కు నామీద నమ్మకమేలేదు. నేను ఈ వస్తువులని కాలితో తన్ని 

పార వేయగలనని ఎప్పుడో భూషణ్కు నిరూపిస్తాను అనుకుంది. 

భూషణ్ బొంబాయిలో నే వున్నాడని మనోరమకుజ్ఞ ప్తికి వచ్చింది. “పీపుల్స్ 
వార్”, “లోకయుర్ధ్ " ఇక్కడే (వచురించదిడతాయి. ఖేత్ వాడీ మెయిన్ రోడ్ 

ఆమెకు జ్ఞాపకమొచ్చింది. ఇద్దరూ వృత్రికచందా ఇదే చిరునామాకు వం పేవాళ్ళు. 

లాహోర్ పత్రికలో పనిచేసేటప్పుడు ఈ ఆఫీనుకో ఉ త్తర్మపత్యు త్తరాలు జరుగుతూ 
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'వుండేవి. సుతలీవాలా సాయంకాలానికి వస్తానని చెప్పివెళాడు. ఎప్పుడైనా తిరిగి 
రానీ, ఇక్కడ కూర్చుని తన గత జీవితాన్నిగురించి ఆలోచించి ఏడుస్తూకూర్చుం కే 
లాభమేముంది? ఆవి అనుకుని ఆమె సముద్రపు తిన్నెమీదనుంచి లేచింది కమ్యూ 
విస్టు కార్యాలయందగ్గరకు వెళ్ళడానికి దోవ ఆమెకు తెలియదు. టాక్సీవాళ్ళయికే 
అన్నిదోవలూ తెలుసుకునివు ౨టారు. మెయిన్ రోడ్డుమీదకు, రాగానే ఓక ఖాళీటాక్సీ 

కవిపించింది. సై గచూడగానే టాక్సీ దగ్గరకు వచ్చింది. టాక్సీలో కూర్చుని “ఖేత్ 
వాడీ మెయిన్రోడ్" అని చెప్పింది. 

ఒకవేళ భూషణ్ ఈ వేళప్పుడు కార్యాలయంలో లేకపోతే: ఆమె కార్యా 
'అయంలో పవిచేసే అనేకమంది పేర్లు ఎరుగుండివుంది, ఆ పేర్లు తరుచుగా పిక 

లలో (పచురితమవుతూ వుంటాయి. కనీసం ఆ (పదేశ మైనా చూసిరావచ్చు, అని 

ఆలోచించింది. 

టాక్సీడై వరు మలబార్ హొల్ కు పూర్తిగా భిన్నంగావున్న_పదేశంలో ఒక 

దిజారులోకి వచ్చి 'ఇదే ఖేర్ వాడీ, ఎక్కడికి వెడతారు?” అని ఆడిగాడు. మనో 
రమ చుట్టుపక్కల అంతా అపరిచితంగా వుండటంమాసి “రామభవన్, కమ్యూనిస్టు 

పార్టీ" అవి చెప్పింది. 

“లాత్ బావటా వెళ్లాలా ?" టాక్సీడై వరు ఆడిగాడు. కొంచం ముందుకు 

తీసుకువెళ్ళి ఒక పెద్ద తెల్లని ఇంటిఎముట టాక్సీ ఆపాడు. ఇంటిముఖద్వారంపక్క_ 
వంకరలుగాతిరిగిన మెట్లున్నాయి. మెట్లకుదగ్గరగా ఒక యువకుడు బెంచీమీద 
కూర్చునివున్నాడు. కొందరు మె క్రైక్కి పైకి వెళుకున్నారు. కొందరు కిందికి దిగు 

తున్నారు. మౌనంగా ఎవరిపవిలో వాళ్లు నిమగ్నులై వున్నట్లున్నారు. మనోరమ 
ఆ యువకుని దగ్గర కెళ్ళి _ "ఆఫీసు పై నపుందా ౪ అని అడిగింది. 

“మీరు ఎవర్ని కలుసుకోవాలి 1 యువకుడు ఆడిగాడు. 

'క్నామెడ్ భూషణ్ ను.” 

“ఏపని చేస్తుంటారు ?" 

“పతికలో ....” 

“ఏ పత్రికలో, ఏ డిపార్ట్లో ....?” యువకుడు దారానికి వేళ్ళాడదీసివున్న 
కాగితాలనుంచి ఒక కాగితం చించి మనోరమకు ఇచ్చాడు. 
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“(వాపి ఇవ్వండి." 

ఆంత పెద్ద కార్యాలయంచూసి మనోరమకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. భూషణ్ వి 

అందరూ ఎరుగుండివృుంటారా? భూషణ్ ఏపవిచేసాడో ఆమెకు తెలీదు. కొంచెం, 

ఆలోచించి “లాహోర్లో పనిచేసే కామేద్ భూషణ్ ని కలుసుకో కోరుకాను, మనో 
రమ” అని కాగితంమీద ఇంగ్లీషులో (వాసింది. 

బెంనీమీద కూర్చువివున్న యువకుడు వక్క_నే కాగితాలుకలిపికళ్తు ఇంకొక 
యువకుణ్ణిపిల్చి మరాఠీలో ఏదోచెప్పి ఆ కాగికం ఇచ్చాడు. ఆతను పక్కనేవున్న 

మెస్లైక్కి. పైకి వెళ్ళాడు. మనోరమ తనపర్పు చేతులకో నొక్కిపట్టుకుని విరీక్షీస్తూ 
విలబడింది. 

యువకుడు బెంచీమీదనుంచిలేచి కొంచం సంకోచించి “మీరు ఇక్కడ 
కూర్చోండి, పెకి మనిషిని పంపాను" అన్నాడు. 

“ఫరవాలేదు, మీరే కూర్చోండి. నాకేమీ ఇద్బిండిగా లేదు అంది మనో 

రమ. పైనుంచి చాలామంది కిందికి వచ్చారు. ఏత్రవనో పైకి వెళ్లారు. ఆయువ 

కుడు ఇద్దరినిమాత మే ఆపాడు. వచ్చేపోయేవాళ్ళు యువకులు, కా(మేడ్లు కావి 

లాహోర్ కా మేడ్ లకన్నా ఎక్కువమంది వున్నారు. ఆరోగ్యంగా, అందంగా 

వున్నారు. మనోరమ రోడ్డువెపుచూస్తూ నిరీకిసోంది. ఇంతలో “హలో క్యామేడ్!' 
అన్న పరిచిత మైనగొంతు వినిపించింది. ఆది భూషణ్ గొంతు. భూషణ్ నవ్వుతూ 

మెట్ల నుంచి దిగుతున్నాడు. ఇప్పుడుకూడా కలం అతవివేళ్ళమధ్య వుంది. “ఎన్నడు 

వచ్చావు ?' అని ఆతను ఆశ్చర్యంగా ఆడిగాడు. 

మనోరమ నవ్వడానికి (ప్రయత్నించింది. 

“నువ్వు ఫోను చేయాల్సింది. ఎప్పుడు వచ్చావు; ఎలా వచ్చావు? మిగతా 

వాళ్ళుగూడా వచ్చారా? జగదీశ్ వచ్చాడా?" అని భూషణ్ ఆదుర్దాగా అడిగాడు. 

“మీ రెలా వున్నారు +" మనోరమ నవ్వుతూ ఆడీగింది. 

భూషణ్ కొంచం అలపసివున్నట్లు, నీరసంగానూ కనిపిస్తున్నాడు. మనో 
రమకు ఈర్ష్య కలిగింది. “ఇంతపవి చేయాల్సిన ఆవసరమేముంది ఇతవికి 1” 
అమకుంది. 
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“రా పైకి రా: భూషణ్ మనోరమవి తనతోపాటు పైకి తీసుకెళ్లాడు. 
మొదటి అంతస్థు, రెండవ ఆంతస్టు, మూడవ అంతస్టులలో అవ్నిగదులలోనూ 

చిల్లలముందు కూర్చుని అందరూ పనిచేస్తున్నారు. 'పైపురై టరు టకటకమని శద్దిం 

చేస్తోంది. 

“రా, మా గదిలోకివెళ్లాం” అని భూషణ్ అన్నాడు కానీ మళ్ళీ ఆలోచించి 

“అతిథులు కూర్చునే గవికి వెళ్లాంపద" అన్నాడు. 

ఆగది వాగుంది. బాగా పెద్దది. ఎర్రటిదారంతో కొడవళ్ళచిహ్నాలు, సమ్మె 
టలచిహ్నాలు అల్లిన తెల్లవితెర గోడకి వెళ్ళాడుకో ౦ది. మార్కు, లెనిన్ల పటా 

లున్నాయి. ఒకమూల పెద్ద రేడియో నెమ్మదిగా మోగుతోంది. ఆ రేడియోదగ్గర 
కూర్చుని ఒకవ్య క్రి పెన్ను, కాగితాలు తీసుకుని ఏదో రాసుకుంటున్నాడు. ఇంకొక 

వైపున ఓ యువకుడు వార్తాస తిక చదువుతున్నాడు. భూషణ్, మనోరమలవై పు 

ఎవరూ పరీక్షగా చూడలేదు. భూషణ్ మనోరమని ఓ కుర్చీలో కూర్చోమనిచెబుతూ 
“ఎప్పుడు వచ్చావు!” అని తన పశ్న రెట్టించాడు." 

“నెలవుకోంది.” 

“ఆయితే ఇంతవరకూ కలవలేదేం1?' 

'కలుసుకోవటానికే వచ్చాను." 

“ఒకనెళతర్వాతా ! ఫోనుగూడా చేయలేదు. చాలాపనిలో వున్నావా? 

ఎక్కడ వుంటున్నావు?' 

“మల్ బార్ హిల్.” 

“ఆ(సు చెప్పు. నేను వస్తాను." 

“నేపయర్ రోడ్లో, లుక్ మాన్జీ స్ట్రీట్, 17వ నం. ప్లాటు.” 

“ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావో చెప్పలేదు.” 

“ఇక్కడ ఏం చాలా ఆఫీసులున్నాయా ?' మనోరమ మాట మార్చేసింది. 

“మీ అసు కనుక్కోవడం కష్టమెపోయింది.' 

“రా పీకు చూపిస్తాను” అని ఆంటూ భూషణ్ ఉత్సాహంగా లేచినిలబడ్డాడు. 

అదేనమయంలో ఒక అమ్మాయి పైలు చేతులో పట్టుకుని వచ్చింది. అ పెైలుతో 



246 మవిషి రూపాలు 

భూషణ్, వీపుమీదచరుస్తూ “ఇది తీసుకో” అని ఇంగ్లీషులో చెప్పటం మొదలు 

పెట్టింది. “విన్నుగురించి నువ్వు గొప్పగా చెప్పుకుంటావు. విన్నరా(తి ఎనిమిది 

గంటలకు మిషనుమీద కూర్చున్నాను తెలుసా! ఇప్పుడు లేచాను, ఒక్క-సారిలో 

176 "పేజీలు. రెండురోజులు ముందే ఇస్తే సిని సొమ్మేం పోయింది 1’ 

"నువ్వు విజంగా ఆడదెయ్యానివి | నాకు ఇది (వాయడానికి నాలుగుపగళ్ళు, 

నాలుగురా(తులు పట్టింది తెలుసా? ఇప్పుడు ఒంటిగంటకు ఈ రిపోర్డు పి. బి.కి 

ఇవ్వాలి” అన్నాడు భూషణ్ ఆమెతో. 

. మనోరమ ఆ యువతివై పు చూసోంది. నల్లవిరంగు, ముఖంమీద అలసట 

వలన నీరనం, పెద్దపెద్ద కళ్ళల్లో విద్రలేమివలన ఎర్రటిచారలూ స్పష్టంగా కవిపిస్తు 
న్నాయి. ఉంగరాలుతిరిగిన వ _తెన జుట్టు చిక్కుపడి చింపిరిగా వుంది. వీరకొంగు 
ఎక్కడ (కింద పడిపోతుందోనన్న ఆలోచనే లేదు ఆమెకు. ఆ అమ్మాయి మనో 

రమవై పు పరిశీలనగా చూడలేదు. 

“ఈమె మన లాహోర్ కా మేడ్, మనోరమ. ఈమె మద్రాసు సముద్రపు 

ఒడ్డున వుండే చేప, పారో” అని భూషణ్ పరిచయం చేశాడు. 

పారో చేతులు జోడించి మనోరమవెపు స్నేహపూర్వకంగా చూసి 

నవ్వింది. మనోరమ (ప్రతినమస్కా-రం చేసింది. 

“పారో, చూశావా, మా పంజాబు అమ్మాయిలు ఎంత ఆందంగావుంటారో!।' 

అన్నాడు భూషణ్. 

“సర్లే' పారో మనోరమవె వెపుచూసి “పది హేనుగంటలు ఎడతెరిపి లేకుండా 

టైపు చేయగలదా ?' అని భూషణ్ ఆడిగింది. 

“పదిహేను గంటలేనా! ఆమె ముప్పైగంటలవరకు చేస్తుంది భూషణ్ 

సమాధానం చెప్పాడు. 

“నేను దెబై రెండుగంటలు చేస్తాను. నేను “స్పాక్నోవయిట్ వి తెలుసా | 

మంచి కామేడ్ని” పారో నవ్వి “మీరు దూరంనుంచి వచ్చారు, మీ (ప్రాంతం 
వాళ్ళకో మాట్లాడండి" అని వెళ్ళిపోయింది. 
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భూషణ్ మనోరమవి వరండాలోకి తీసుకువచ్చాడు--“ఇది “పీపుల్స్ వార్" 

గది. ఆది మరాఠీ "లోకయుద్ద్ , ఆది 'కౌమీజంగ్', గుజరాతీ “లోకయుద్ధ్ 'గది 

(క్రిందవుంది. ఆర్గనై జేషను ఆఫీసు పైనవుంది. మా రీనర్చిబ్యూరోకూడా పైనే 
వుం!. అ ఫోటో డిపార్టుమెంటుఐ. ఈ గది వెకటరీది. అక్కడ ఇతర క్నామేడ్ ల 

గదులున్నాయి. వాళ్ళు దగ్గరగా వుండటం ఆవసరం. వివాహమై, భార్యలుకూడా 

పనిచే స్తున్నవాళ్ళకి ఒక్కొాక్కగది ఇవ్వటం జరిగింది. మిగతావాళ్ళంతా ఒకచోట 

కలపివుంటారు. చాలామంది దగ్గరలోనే 'రెడ్ఫ్లాగ్' హాలులో వుంటారు. కొందరు 
స్నేహితులు ఆంధేరీలో వుంటారు. కొందరు తమ మితులదగ్గర ఏర్పాటుచేసుకుని 
వుంటున్నారు” ఆంటూ నలువై పులా చూపించాడు. 

“కా మేడ్ భూషణ్ , నిన్ను కామేద్ వీ. టీ. పిలు స్తున్నారు. " అన్న శ్రేక 

వినిపించింది. 

భూషణ్ మనోరమని క్షమార్పణ కోరాడు “కొంచంసేపు కూర్చో, నే 
విప్పుడే వస్తాను. ఇవ్వాళ పి. బి, మీటింగులో ఈ రిపోర్టు ఇవ్వాలి. ఒక వేళ 

అందుకే పిలిచివుంటారు. నేను ఇది ఇచ్చివస్తాను, నువ్వు ఈప తిక చూస్తూవుండు, 

ఇప్పుడే వస్తాను." 

రేకియోదగ్గర కూర్చున్నవ్య క్తి తన కాగితాలు ముడిచి భృదపరుచుకుని లేచి 

నిలబడ్డాడు. “ముఖ్యమైన వార్తలే మైనా వున్నాయా?” అని అతన్ని అడిగాడు 

భూషణ్. 

“ఆలానే నడుసోంది. ముఖ్యమైన వార్తలేమీ లేవు." 

మనోరమ వార్తాపత్రిక ఇటూ అబూ తిప్పసాగింది. పార్టీ కార్యాలయం 

వాతావరణం ఆమెకు నజీవంగానూ, నిండుగానూ వున్నట్లు అవిపిసోంది. దిల్లరి 

ముందు కూర్చుని పనిచేసేవాళ్లు తమ ఇష్టం ప్రకారం, ఉత్సాహంగా పనిచే స్తున్నట్లుగా 

కొవిపించారు. భూషణ్ వెళ్ళి పదివిమషాలయింది. మళ్ళీ గడియారం చూసింది. 

పదిహేను విమిషాలయింది. మనోరమ తన ఆంకరాంతరాల్లోంచి వెలువడే దీర్ణ 

శ్వానని బిగపట్టి ఆలోచిస్తోంది "ఒకవేళ లాహోర్ వృత్రికలో పనిచేస్తూ పవి 
చేస్తూ ఇక్కడకు వచ్చివుంటే ఎంత బాగుండేది? ఇక్కడవాళ్లు ఎంతో సంతో 
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షంగా వున్నారు. పారో విబ్బరంగానూ, నంతోషంగానూ వుంది. ఇతరగదులలో 

పవిచేస్తూ మిగతా అమ్మాయిలు కవిపిస్తున్నారు.... ఒక వేళ భూషణ్ తనకు వహాయం 

చే పే....కాని ఈమాట తన నోటితో ఎలా చెపుతుంది?” 

మనోరమ మళ్ళీ గడియారం చూనీంది. ఇరవై విముషాలు గడిచిపోయాయి. 

“వీళ్ళకి తీరుబిడి ఎక్కడిది వేను వెళతాను....వ స్తే చెప్పివెళతాను.... ఇక్కడికి వచ్చి 
ఏదైనా పనిచేయడం మొదలు పెడతాను....సాయంకాల౦ వేటికి తిరిగి వెడుతూ 
వుంటాను.... అతను ఏమంటాడు, మేము విడివిడిగా వున్నట్లు ఆనిపిస్తాం' అను 

కుంది, 

సాయంకాలం సుతలీవాలాతో కలిపివెళ్ళే క్లబ్బు, పార్టీ, హోటలు, మద్య 
పానం చేసేచోటు, రేస్నుగురించిన సంభాషణ, తళకళ మెరిసే చీకలు, ఒత్తుగా 

"మేకప్ గుర్తుకొచ్చాయి. ఇక్కడ పగలు గడిపినతర్వాత ఆటువంటి సాయంకాలం 

ఎలా ఆవిపి స్తుంది, ఎలా సాటి అవుతుంది ? సుకలీవాలా అభ్యంతర పెడతాడు. 

ఆయినా అకవివల్హ నాకు జరిగే లాభంగాని, అకవికీ నాకూ నమానత్వంగావీ 

ఎక్కడుం౦ది....“నమావత్వ్యం' మాట ఆలోచించగానే ఆమెమనసు అనహ్యంతో 

విండిపోయింది. 

భూపణ్ నలభై విమిషాలతర్వాత వచ్చాడు. అనేకవిధాలుగా క్షమార్పణ 
కోరసాగాడు_ "'హిందూదేశం మొ త్తంలోవున్న యూనిట్స్ల రిపోర్డు....” 

భూషణ్ తన గడియారంవంక చూళాడు.__"సన్నెండు నలభై అయిదు 
అయింది. నువ్వు భోజనం చేశావా? రా, మాతోపాటు భోజనం చేద్దువుగావి. మా 

కమ్యూన్ లో ఎంత తక్కు వఖర్చుమీద ఎంతమంచి భోజనం దొరుకుతుందో చూడు. 
అలా బొంబాయిలో ఇంకెక్కడా దొరకదు. నువ్వు తినిచూడు, పంజావీవంటకన్నా 
కొంచం తేడాగా వుంటుంది_కావీ వీకు నచ్చుతుంది. ఉండు. నేన మాయిీకి చెప్పి 
వస్తాను, లేకపోతే నన్ను తిడుతుంది. ఒకవిముషం.' 

భూషణ్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. మనోరమ మార్కు గడ్డంవై పుచూస్తూ 

మళ్ళీ ఆలోచించసాగింది. భూషణ్ తిరిగివచ్చాడు..." పదినిముషాలలో గంట మోగు 

తుంది' అతను ఉత్సాహంగా అన్నాడు." ఒక వేళ కామేడ్ జోషీ భోజనం చేయ 
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టానికివ పే నీకు ఆయన్ని పరిచయం చేస్తాను. కానీ ఆయన గదిమంచి ఆప్పు 
డప్పుడూ దియటకు వస్తారు. ఆయనకు భోజనం అక్కడికే పంపిస్తాము. మిగతా 

వాళ్ళందరూ భోజనాలగదికి వస్తారు.” 

గంట (మోగింది. భూషణ్ మనోరమని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాడు. పెద్ద 
గది. ఎ(ర్రనేలమీద గోనెపట్టాలు పరిచివున్నాయి. ఒకవై పు అల్యూమినియం పళ్లాలు, 
గిన్నెలు, మగ్గులు, గ్లాసులు దుకాణంలోలాగా ఊమర్నివున్నాయి.. అందరూ 

ఒక్కొా-క్కపళ్ళిం, గిన్నె, గ్లాసు, మగ్గు తీసుకువివెళ్ళి కూర్చుంటున్నారు. వాళ్ళలో 
వాళ్లు మాట్లాడుకోవడం, నవ్వు - పరిహాసాలవల్ల వచ్చేధ్వని కాలేజీలో మధ్య వచ్చే 

శలవులలో విద్యార్దులు స్వేచ్చగా తిరుగుతున్నట్లుగా వుంది. అన్నిస్థానాలు నిండి 

బోయాయి. ఇంకా చాలామంది మిగిలివున్నారు, “దూయోి తనిఖీ చేపేవానిలా నిల 
బిడీవుంది. “ఇప్పుడు ఇంకా మిగివివున్న వాళ్లు '3ెండవనారి"' అని చెప్పింది మాయా. 

ముప్ఫై నలభై మంది యువకులలో ఆరుగురు. ఏడుగురు యువతులుగూడా వున్నారు. 

కానీ ఎవరూ నంకోచంగానూ, బాధపడుతున్నట్లుగానూ లేరు. 

భూషణ్ , మనోరమా జోషీకోసం నిరీక్షిస్తూ చోటు దొరికినాగూడా వేచి 

వున్నారు. పారో తొందరతొందరగా వచ్చింది. భూషణ్ నుచూసి, “నాకు చాలా 

ఆకలిగా వుంది” అంది. “యూ మిస్డ్ ది దిస్ (ఇప్పుడు దిస్పు వెళ్ళిపోయింది) 

ఇప్పుడు లోపలి కెళ్ళావంపే మాయో చంపుతుంది" అన్నాడు భూషణ్, 

పారో గదిలోకి తొంగిచూపిండి. ముఖంకిప్పి 'వీకుమటుకూ ఏం చోటు 
చొరికింది 1' అంది. 

“అందుకే ఆందర౦ కలిసే వెడదాం.' 

“నీతోపాటు ఎప్పుడూ రాను, వదిసార్లు వెనకపడినా నరే,' 

'నాకూ ఏం తొందర లేదు, చూద్దాం' భూషణ్ నవ్వి అన్నాడు, 

“చూడు” పారో బొటనవేలు చూపించింది. ఆ సంభాషణతో విచారగస్తు 
శాలైన మనోరమహృదయం సంతోషంతో పులకరించింది. 

పారో మనోరమవి సంబోధించి భూషణ్ వై పు చూపించి సొంజ్ఞ చేసింది 

“కామేడ్, ఈ మవిషీ చాలా విసుగుప్పట్టిస్తాడు. ఒక శేమిటం టే ఇతన్నివాక ఎలా 
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వుంటుందవి ఆడగకు. మళ్ళీ కాంగెస్, కాన్ఫరెన్స్, కమిటీ, కంపెనీ అన్నచోట. 

“కి” అవిమాతం (వ్రాస్తాడు. దీన్ని ఆర్హంచేసుకుని టైపు చేయాలి! రిపోర్టు మహా 
భారతం (వాపినట్లుగా (వాసాడు. ఒక్కతప్పు దొర్తి తే అంతా మళ్ళీ చిపు చేయి 

స్తాడు. జోషీ మాట్లాడడం, ఇతను (వాయడం ఒకేలావుంటాయి. వీళ్ళు సంకే 

తాలు చేస్తారు. అరే? జోషీ వస్తున్నారు!’ 

భూషణ్, మనోరమా తిరిగిచూకారు. పొట్టిగా, వదులుగావున్న ఖాకీ 

నిక్కరు. చొక్కా తొడుక్కు.నివున్నారు ఆవ్యక్తి. మందంగావున్న కళ్ళజోడులో 

రెపరెపలాడుతున్న కళ్ళు. రెండురోజులనుంచి పెరిగిన గడ్డం, అంత విరుత్సా 

హంలో వున్న మనోరమకుగూడా దేశంలోవున్న పార్తీ అంతటికి నాయకుడై న ఆ. 

వ్యక్తిని చూడాలన్న కుతూహ౯ం౦ కలిగింది. 

భూషణ్నుచూసి జోషి ఏదో అన్నారు. మనోరమ అర్దం చేసుకోలేక 

పోయింది. 

“నేనంతా పూర్తిచేసి ఇచ్చేశాను" అని భూషణ్ సమాధానమిచ్చాడు. 

భూషణ్ మనోరమని పరిచయం చేశాడు. “ఈమె కామేడ్ మనోరమ. 

లాహోర్లోని మన పతికలో చాలాకొలం పనిచేసింది. 

“ఇప్పు డెందుకు చేయటంలేదు ?' జోషి నవ్వి అడిగాడు. 

మనోరమ సమాధానం చెవ్పలేక పోయింది. 

“బొంబాయి ఎప్పుడు వచ్చారు ?' జోషి ఆమెని సంబోధించారు. 

“దాదాపు నెల అయింది” అన్నది మనోరమ. 

“ఇక్కడ మీరేం చేస్తున్నారు?' జోషి మళ్ళీ పళ్నించారు. 

“వా భర్తతో కలిసి వచ్చాను.” మనోరమ పెదిమలు కొరుక్కుంటూ నవ్వ 

టావికి (పయత్నించింది, 

“ఎమిటి ?' భూషణ్ కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో (పకాశించాయి, “ఎప్పుడు 1' 

“నెలరోజులయింది' మనోరమ జోషీకి సమాధానం ఇచ్చింది. 

“నువ్వు కొ త్త పెళ్ళికూతురిలా అనిపించటంలేదు'. జోషీ మనోరమ వీపు 

మీద వృద్దునిలా చేయివేపి నవ్వారు. 
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“మవ్వు ఆ విషయమే చెప్పలేదు' భూషణ్ వి విందించారు. 

మనోరమ నవ్వేందుకు చేసిన పయత్నం నిషృలమయింది. 

జోషి మళ్ళీ నవ్వి, “మీరు ఎరగరు, పార్టీ మెందిర్ల వివాహంలోకూడా 

మా అధికారం వుంటుంది అని చెప్పారు. 

“ఈమె మెందిరు కాదు. కాని మెంబరుతో సమానమే” భూషణ్ ఆమె నిర్తో 

షిత్వాన్నిగురించి చెప్పాడు. 

అలాగా” జోషీ క్షమార్పణ కోరుకున్నారు. "ఆయితే మీరు బొంబాయిలో 

మాతోకలిపి పనిచేస్తారా ? నమయం వచ్చినప్పుడు మెందిరుగాకూడా అపుతారు. 

మీ వివాహం ఎవరితో జరిగింది?” అని అడిగారు. 

“హెచ్. వి. సుతలీవాలా.” 

“పారశీదేశపు వ్యక్తా? ఎవరు ఈ సుతలీవాలా 1" జోషీ భూషణ్ వైపు 
చూశారు. 

“నాకు తెరీద,” 

భోజవం చేసేటప్పుడు జోషీ మనోరమని తనసక్కన కూర్చోమని ఆడి 
గారు. లాహోర్ గురించి, లాహోర్లోని ఇతర వ్య కులనిగురించి ఆమె వ్య క్రిగత 
మైన అలి పాయాన్ని అడిగారు. మనోరమ పరివారంగురించిగూడా (ప్నీంచారు. 

తన ఇంటివిషయం వదిలిపెట్టి మిగతా ఏ విషయాలు మాట్లాడినా మనోరమకు ఏమీ 

అభ్యంతరం లేదు. జోషీ ఆమెవిగురించి, ఆమె పరివారంగురించి అడగటం 

మొదలుపెపేసరికి మనోరమ చేతులు భోజనందగ్గర ఆగిపోయాయి. 

“ఈ భోజనం మీకు నచ్చకపోవచ్చు. పంజావీవి కదా!” అవి జోషీ 

మాయీవి పిలిచారు, “మాయీ ఆతిధికోనం కొద్దిగా పెరుగు లేదా ?” 

మనోరమ వారిస్తూవున్నప్పటికీకూడా ఆమె ముందున్న గిన్నెలో పెరుగు 

తీసుకువచ్చారు. భోజనం బాగున్నాకూడా ఆమె తినలేకపోతోంది, వదిలిపెట్టడం 

వుచితం కాదు. ఎలాగో ఆలా తినేపింది. 

"మా పళ్ళాలని మేమే కడుక్కుంటాం. " జోషి తన సళ్ళిం ఎత్తుతూ 



262 మవిషి రూపాలు 

చెప్పారు, “కావీ అతిథులకు ఈ నియమం లేదు. ఇలాకే, వీ వశ్ళెం నేమ కడుగు 
శాను.' 

మనోరమ సిగ్గుపడింది. “ఒద్దు, ఒద్దు" ఆంటూ వారించింది. 

భూషణ్ ఆమెచేతినుంచి పళ్ళిం లాక్కు నేందుకు (వయత్నించాడు. ఇద్చ్బిం 

దిగా సంకోచంతో ఆమె పళ్ళావ్ని వెనక డాదసాగింది. ఆమె వెనుకనుంచి పారో 

పళ్ళిం లాక్కుంది. ఎంతో (ప్రార్టించినస్పటికీ పారో పళ్ళెం ఇవ్వలేదు. "ఒకరోజు 
మీఇంటికి భోజవానికి వస్తాను, ఆప్పురు నీవంతు వస్తుంది" అంది. 

భోజనం చేనినతర్వాత భూషణ్ మనోరమని మళ్ళీ ఆతిథులగదికి తీసుకు 
వెళ్ళాడు. మిగతావాళ్ళపనికి ఆటంకం కలగకుండా ఆమెను కూర్చో వెట్టతగినది 

అదొక్కటే గది. మనోరమ ఇక వెళ్ళిపోదామని అనుకుంది. 

“పి. బీ. ఎదుట నేను రిపోరు (ప్రవేళ పెట్టాన్సివుంది. రెండుగంటలు వడు 

తుంది” అన్నాడు భూషణ్. 

“ఇక నేను వెళతాను” అంది మనోరమ. 

“అవసర మైనపని వుందా?" 

“ఏం లేదు.” మనోరమ నిరుత్సాహంగా అంది. 

“ఒకవేళ నువ్వు ఆగితే నేను విన్ను మీ ఇంటివాకా దిగబెట్టివస్తాను. ఈ 
రోజు నాకు మూడు-నాలుగు గంటల ఖాళీ వుంది. వెళ్లి మిఠాయి తినిపించవా ?” 

భూషణ్ మొహమాటపెట్టాడు. 

తన పెళ్ళిమిఠాయి కాదు, చావుమిఠాయి! మనోరమ మనసులో అనుకుంది. 

కానీ భూషణ్ ఉత్సాహంలో చెపుతూ నేవున్నాడు_ నువ్వు మాలై బరీ చూడ 

లేదు. రెండుగంటలు అక్కడ గడిపినట్లుగాకూడా అనిపించదు నీకు. అక్కడ 
కూర్చో, తర్వాత కలిసివెడదాం.' 

భూషణ్ లై [బరీ అధ్యకురాలై న మివెస్ ఆపేకు మనోరమవి సరిదనయం 
చేశాడు. 

“మీరు పున్తకాల జాబితాలు చూస్తారా లేకపోతే ఏదై నా పు న్తకం తీపివ్వనా? 
ఏదై నా విషయంమీద కావాలంటే చదవటానికి తీసి ఇస్తాను" అన్నారు మివెవ్ ఆపే. 
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మనోరమ జాబితాల రిజిస్టరు తీసుకుని ఇటూ ఆటూ తిప్పపాగింది కానీ 

తన విషయంగురించి ఆలోచిస్తోంది. “పెళ్ళి మిఠాయి, తన చావుకి సంబింధించిన 

మిఠాయి ! చచ్చిపోయిగూడా జీవించివుండటం అంతకన్నా ఇంకేమవుతుంది ? 

ఇక్కడ కూర్చునివున్నాను కానీ సుకలీవాలా భార్యనన్న వైజ్హావికమైనాా సామా 

జికమైన పంజరం ఇక్కడకూడా నన్ను దింధించేసిండి. మనమధ్య ఒక్కలెన 

విషయం ఏముంది? నేను ఆయన భార్యనే, కావి ఏ విషయంకోనం ?” ఆమె 

మనస్సు అసహ్యాంతో విండిపోయింది. 

“భూషణ్ ఈరోజు ఏ ఆత్మీయకవల్ల కలిశాడు ? అన్పుడప్పుడూ కాలేజీలో 

మాతం మాట్లాడేవాడు....ఎలా విరిగిపోయింది....నా అదృష్టం. లేకపోతే ఈ 

రోజు నేమ అక్కడ వుండేదావ్నికదా ! పారో అతని స్నేహితురాలు, ఆకవికి 

పారోమీద నమ్మకముంది, నామీద లేదు. ఆనవసరంగా వాగుతాతము - మా పంజావీ 

అమ్మాయిలు చూశావా ఎంక అందంగా వుంటారో.... వీకు ఆ పారోయే ఆందంగా 

వుంది. ఈమె చేస్తున్నపని నేను చేయలేనా? నా మనసుకేదో నంతోషం కలిగిం 

చడంకోనం నేను ముప్రైగంటలు పని చేయగలనని చెప్పాడు. ఎప్పుడన్నా నువ్వు 

నాకు ఆ అవకాశం ఇచ్చావా? నేను ధనువంతులకుటుందింలో పుట్టాను. ఆందుకే 

నువ్వు నన్ను a శతువుగా భావించావు. నా దగ్గర పదహేనువేలే వుంది. అమునా 

కూడా నువ్వు వాటితో పదిహేమసింవత్సరాలు గడపగలవు. అక్కడ, ఆయనదగ్గ 
రైతే విస్కీ. క్లబ్బు. రేస్లు, పెటోలులో ఒక్ సంవత్సరింకూడా గడవదు ఆ 

- డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చయిపోతుంది. ఆవసీ ; నూతిలో పడిపోయాను, అంత 

కన్నా మార్గంలేదు. పెళ్ళి మిఠాయి, ఈ పెళ్ళి అర్థం తెలిసివుంటే 1' అవి తనలో 

తాను అనుకుంది. 

మూడుగంటలు గడిచిపోయాయి. భూషణ్ కు ఒకవేళ ఇంకా తీరుదిడి 
అయివుండదు, వెడదాం అనుకుంది. అలసటగావున్నట్లు అనిపించసాగింది. చెక్క 

బెంచీమీద, వెనక ఏమీ ఆనుకోవటానికి ఆధారంలేకుండా కూర్చుని కూర్చువి ఆమె 
అలపిపోయింది. ఏ వ్యాసాలమీదా, వతికలమీదా ఆమె మనస్సు లగ్నం కావటం 

లేదు. మిసెస్ ఆ ప్రేకుచెప్పి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంది కానీ మిసెస్ ఆపే కళ్ళు రిజి 

స్టరులమీదనుంచి వైకి లేవటమే లేదు. మళ్ళీ గంట (మోగింది. అక్కడున్న 
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వాళ్ళంతా నవ్వుతూ మాట్లాడుకు నేమాటలు నెమ్మది నెమ్మదిగా వివిపించసాగాయి. 
మిసెస్ ఆపే ఏమీ మాట్లాడకుండానే వెళ్ళిపోయింది. 

“మీరేనా కామేడ్ మనోరమ ?' ఎవరో పిలిచారు, 

మనోరమ వెనక్కి. తిరిగిచూసింది. “అవునండీ” ఆంది. 

నడివయస్సులో వున్న ఒక లావుపాటివ్య క్రి పంజాబీలో “మీకోనం టీ తీను 
కొచ్చాను' అన్నాడు. అతను అల్యూమినియం మగ్గును మనోరమముందు పెట్టాడు. 
“భూషణ్ కు ఇంకొంచెం సేపు ఆలన్యమవుకుంది. అంతే, ఒక ఆరగంట. లాహోర్ 

లో మీ ఇల్ల ఎక్కడ వుంది? నేను లాహోర్ చాలాసార్లు వెళ్లాను. మీరు 
ఆక్కడ మా పతికలో వనిచేసేవారా? బొంబాయిలో ఎవరైనా పంజాలీవాళ్ళని 

చూ ప్రే చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు మంచిఏకాదు. తినడానికి 

మాతం ఏం దొరుకుతుంది! పాలు శేరు పన్నెండు అణాలు, అవికూడా నీళ్ళు. 

వట్టి నీళ్ల, మనవ్వైపయితే నీళ్ళుకూడా పాలే, ఇక్కడ పాలుకూడా నీళ్లు. భూషణ్ 
కూడా ఎన్నుడూ అనారోగ్యంగానే వుంటాడు. చూస్తున్నారా! ఇక్కడ అంతా 

పొట్టివాళ్ల, కానీ చాలా తెలివై నవాళ్లు.' 

పంజాబీవ్య క్తి ఆనందంతో మెరి సేకళ్ళతో ఎన్నోమాటలు ఒక్క గుక్కలో 

సౌంతభాషలో చెప్పేళాడు___*మంచిది, ఇక నేను వెళతాను, మళ్లీ కలుసుకుంటాం 

కదా. నేను ఇక్కడ ఉరూ ఎడిషన్లో పవి చేస్తున్నాను" అవిచెప్పి వెళ్లిపోయాడు. 

భూషణ్ అరగంటలో వచ్చేశాడు. “ఏం చెప్పను, చాలా ఆలన్యమయింది. 
రిపోర్టులో చాలావిషయాలు వుండిపోయాయి. కానీ బి.టీ ని ఎరుగుదువుకదా, 
ఆయన కార్మిక ఆందోళన జాతకం తీసుకుని కూర్చున్నాడు. ఇక వెళదాంపద, 
మవ్వు కాలినడకన బాగా నడవగలవు. ధర్మశాలలో నడుస్తూ వుండేదానివి' అని 

భూషణ్ నవ్వాడు. మనోరమ సరేవని మౌనంగా వుండిపోయింది. 

జనంతో కిటకిబలాడుతున్న దిస్సులో ఆమె భూషణ్ తోకలిసి కూర్చుంది. 
దోవ గుర్తుపట్టింది. చాలాసార్లు సుతలీవాలాతోకలిపి కారులో అటునుంచి వెళ్ళింది. 
భూషణ్ మాటిమాటికీ అడుగుతున్నాడు 'సరే చెప్పు, పెళ్లి ఎలా జరిగింది? 
బారిస్టరు ఎలా వున్నాడు? అవును, ఆసోమా ఎలావుంది? ధనపింగ్ తిరిగి 
వచ్చాడా ౪" 
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మనోరమ కేవలం చివరిమాటకు సమాధానం ఇచ్చింది. “ధనపింగ్ తిరిగి 

రాలేదు.' బస్సు రణగొణధ్వవిలో ఏమీ వినిపించటం లేదని చెప్పింది. 

“నీకు దిస్పులో కూర్చునే ఆలలాటు లేదా, ఇక్కడ అలవాటవుతుంది" 

అన్నాడు భూషణ్ , 

కాలినడకన నడిచేటప్పుడు మనోరమ సోమానుగురించి జరిగిన సంఘటన 

క్షు వంగా వినిపించింది. భూషణ్ సానుభూతితో నవ్వి, "ఆమె జీవితంకూడా నమ 

స్యలతో విండినదే' అని మళ్ళీ గంభీరంగా చెప్పాడు, “మన సామాజికసమస్యకు 

ఇది ఒక ఉదాహరణ ఒకవేళ దికత్ ఆమెను తీసుకెళ్ళివుంటాడు కానీ దిరకత్ 

ఆమెను ఏం చస్తాడు + బరకతీకు ఆమె చాలా భారంగా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి 

వై ఆంతస్యట చేరుకున్నతర్వాత మళీ (కిందకు ఎలా దిగగలుగుతుంది? ఆమె మరో 

వైప పడిపోయే అవకాశం వుంది. కానీ మొదటిదోవలోకిమా తం తిరిగి రాలేదు. 

ఇక్కడే బొంబాయిలోనే ఎక్కడో వుండచ్చు | పారిపోయే వాళ్ళకి రెండే పదేకా 

లున్నాయి, బొంబాయి, లేకపోతే కలక త్రా.' 

“ఇంట్లో పరిస్థితి నువ్వు వుండటానికి తగినదిగా లేదు భూషణ్ సమర్దిం 

చాడు. 

“ఆవును.” 

“ఇటువంటిపరిప్టితిలో నువ్వు పెళ్ళి చేసుకున్నావా 1" 

మనోరమ మౌనంగా వుండిపోయింది. 

“సుతలీవాలాతో ఎక్కడ పరిచయమయింది ?.... లాహోర్లో వుంటూ 

వుండేవారా ?' 

మనోరమ తల తిప్పింది. 

“మంచివారేనా, మవ్వు సుఖంగా వుంటున్నావా ?” 

మనోరమ తలవంచుకుని మౌనంగా వుండిపోయింది. 

“అనవసరంగా సంకోచపడుతున్నావు. ఇందులో సిగ్గుపడాల్సిన విషయ 

"మేముంది ? 

మనోరమ ఏం సమాధానం చెప్పలేదు. భూషణ్ లాహోర్లోని ఇతర 
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'స్నేహితుల్నిగురించి కుశలప్రశ్నలు అడగసాగాడు. మనోరమ సమాధానం ఇస్తూ 

పోతోంది. 

'అలసిపోయివుంతే బస్సులో వెళదాం' అన్నాడు. 

"వద్దు" మనోరమ తలతిప్పి వారించింది. 

ఇద్దరూ కాలినడకన వెళుతూ "తీన్ ది త్రీ' చేరారు. మనోరమ పైన తోట 

లోకి వెళదామని కోరింది. “హోంగింగ్ గార్డన్ 'లోకి వెళ్ళి ఇద్దరూ ఒక బెంచీమీద 

కూర్చున్నారు. సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది. నల్లరంగు ధరించిన సముద్రం 

మీద పడమటివై పు సూర్యా స్తమయవేళపు ఎర్రటివీడ వ్యాపించింది. వెనుకవైపు 
కొండ కింద బొంబాయినగరం పెద్ద బౌమ్మరిల్లులా కనపడుతోంది. “హోంగింగ్ 

గార్డన్' ఆంతా దాదాపు భాశీ అయిపోయింది. 

“నువ్వు నీ వివాహాంగురించి, నీ భర్తనుగురించి ఏమీ చెప్పలేదు....' ఆడి 
గాడు భూషణ్. 

మనోరమకు కన్నీళ్లు పొంగివచ్చాయి, చీరకొంగుతో నోరు నొక్కుకుంది. 

భూషణ్ ని శ్నేషుడెపోయాడు. “నాకు చాలా బాధగావుంది మన్నూ:" 

అన్నాడు ఇంగ్లీషులో._'పోనీలే నేనేమీ అడగను." 

మనోరమకు ఇంకా ఏడుపు వచ్చింది. భూషణ్ మూడునంవత్పరాలతర్వాత 

ఆమెను “మన్నో” అని పిలిచాడు. అతను ఆమెను మిస్ సరోలా అనిగాని, మనో 

రమగారూ అనిగానీ పిలిచేవాడు. మనోరమకు ఆలాపిలవడం తిట్టినట్లుగా అవి 

పించేది. 

“గార్డెన్ మూసేసే సమయమవుతున్నట్లుంది, పద వెళదాం.” భూషణ్ ఆమె 

ధ్యాస మరల్చటానికి అన్నాడు. 

మనోరమ కన్నీళ్ళ తుడుచుకుంది. కన్నీళ్ల తోతరిసిన రుమాలను దాచేసింది. 
తిరిగివెళుకూ ఆమె సంకోచంగా అడిగింది. “నీకు బాధ అనిపించలేదుగదా ?” 

“ఎందుకు ?" 

“వాకు ఏడుపొచ్చింది” మనోరమ నవ్వడానికి (పయత్నించింది. 
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“ఆది నాతవ్పు. పద, మీ ఇంటిదగ్గర దింపివస్తాను. వేనుగూడా తిరిగి. 

వెళ్ళాలి.” 

“పారో పీకోనం ఎదురుచూస్తూ వుండివుండచ్చు' మనోరమ అతన్ని రెచ్చ 
గొట్టడావికి అంది. 

“ఆ పికాచి తన ప్రియుడు వెంకటాకు ఉ తరం(వాస్తూ వుండివృుంటుంది. 

రెండుసార్లు ఆమె వివాహంతేదీ విర్ణయించబడింది. కానీ వెంకటాకు శలవే దొర 
కదు. అకను తికువాన్కూరులో చిక్కుపడి పోయాడు." 

“ఏమిటి ?' మనోరమ ఆక్చర్యాన్ని (పకటించింది. 'కమ్యూనిస్తులుకూడా 

పెళ్ళి చేనుకుంటారా ;" 

“ఎందుకు చేనుకోరూ?' అలాగే భూషణ్ గూడా నమాధానమిచ్చాడు. 

“కమ్యూనిసులుమాతం మనుష్యులు కారా?” 
లు 

“సరే, ఇదేమైనా కొత్తపార్తీలై నా? 

షణ్ నవ్వాడు. 'నువ్వు పరిహాసం చేస్తున్నావా ఎమిటి! కాంగెసు 

వాళు స్ప్వరాజ్యంకోవం చే సేస-ఘర్షణలాగా, స్వరాజ్యం నచ్చినతర్యాకగాని వివాహం 

చేసుకోమని (పితిజ్ఞి చేయడానికి, స్వరాజ్యం వవ్చేంతవరకు ఉప్పు తినము అనిగావీ 

చెప్పులు వేస కోము అనిగానీ అనడానికి మాదేం ఒకటి రెండు సంవత్సరాల కార్య 

(కమం కాది. న-ఘరణని, విప్లవాన్ని, జీఎతాంతం నిర్వహించడానికి ఎ. తవరకూ 

సంభివమవుతుందో, జీఏతాన్ని వీఇయినంతవరకు ఆరోగ్యకరంగానూ, (పొక్ఫొతి 

కంగానూ చేనకోవడం ఆనసరం,” 

“ఇదెప్పుడు తెలిసింది 1" మనోరమ గొంతు కఠినంగా వుంది. 

“ఆంతా కెలుసుకువి ఎవడూ పుట్టడు. పరి శ్రార్ల మెన జ్ఞానవంతుడు భగవం 

తుడు ఒక్కడే, ఆయనతో కమ్యూనిస్టులకు పరిచయం బేదు.” భూషణ్ ఎగతాళిగా 

అరేధోరణిలో నమాధానమిచ్చాడు 

వాళ్లు తీన్బ త్రీదగ్గర తిరిగి నేపియర్ రోడునుంచి రహీమ్తుల్లా స్ర)టువెపు 

వెళ్ళాను. సుతిలీవాలా వచ్చేసివుంటారు, ఒక వేళ భోజనంకోనం వికీక్షిస్తూ విస్కీ 
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శాగుతూవుండివుంటారు. ఏమనివెప్పి పరిచయం చేయగలను? అనుకుంది మనో 
ఈమ. 

నొకరు వసారాలో కుకీలు వేశాడు, “అయ్యగారు రాలేదా ?' ఆవి మనోరమ 

అడిగింది. రాలేదని వివి ఆమెమనసు కుదుటపడింది. 

భూషణ్ వరండాలో కుర్సీలో కూర్చువి, “చాలా అందమైన పడేశ౦, 

ఎంతమంచి దృళ్యం। నీకు చాలా నడవాల్చివచ్చింది, ఆలసిపోయివుంటావు' 

అన్నాడు. 

“లేదు. భోజనం తెప్పిసాను, భోజనం చెయ్.” 

“ఇక... డే తిననా ? కాని కమ్యూన్లో మాయీ చెప్పిరాలేకు. ఆమె తిడు 

తుంది. సకేలే వెళ్ళి తిస్లే తింటాను. ఆమె తిడుతూనే వుంటుంది భూషణ్ 

నవ్వాడు. 

మనోరమ నౌకర్ని పిలిచి, “భోజనం వడ్డించు, అయ్యగారుకూడా తింటారు" 

అంది. 

నొకరు నెమ్మడిగా “డింకా ?' అనడీగాడు. 

మనోరమ ధూషణ్ వైపు (పళ్నార్ధకంగా చూపింది. 

వద్దు వద్దు, నాకు వద్దు. నువ్వు తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకో' అన్నాడు 

భూషణ్, 

“నీకేమయినా మతిపోయిందా' మనోరమ నవ్వింది. “ఆయన తీసుకొంటారు” 

అవి చెప్పింది. 

భోజనాలు పూర్తయినతర్వాత 'మిమ్మల్ని డిగజెట్టిరానా?” అనడిగింది మనో 

రమ, 

“ఏమిటి ?” భూషణ్ ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు, “అంతదూరం 1? 

“ఇక్కడ వుండిమాతం ఏం చేసాను । నౌకర్, ఒక టాక్స్ పిలు |” 

మనోరమ భూషణ్ వి సైంది హార్డ్ రోడుదగ్గర దింపి టాక్సీలో తిరిగి 

వచ్చింది. గడియారం పదిగంటలు కొడుతోంది సుకిలీవాలా అప్పటికీ తిరిగి 
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శాలేదు. ఆమె దిట్టళు మార్చుకుని పక్కమీద పడుకుంది. బాగాతిరిగి రావటంచేక, 

మాట్లాడటంచేత మనసు కొంచం తేలికపడింది. వెంటనే కునుకుపట్టింది, ఆఅడుగులి 

'చప్పుడువల్ల నిద మెళుకువ వచ్చింది. 

సుతరీవాలా నోటితో ఈలవేసి ఏదో పాడుకున్నాడు. మనోరమ కళ్లు 
మూసుకునే పడుకుంది. భర్త బట్టలు మార్చుకుంటున్న అలికిడి వివిపించిందిం 

"అతను తర్వాత మంచంమీవ పడుకున్నాడు. దియట వరండాలో వున్న గడియారం 

రెండుగంటలు కొట్రినశద్రిం ఆయింది. 

మర్నాడు ఉదయం మనోరమ స్నానం పూర్ధిచేసింది. సుతిలీవాలా ఆప్ప 

జికీ గాఢ మెన విిదలోనే వున్నాడు, ఒక కప్పు టీ తాగుదామనుకుంది, ఒకచోట 

వుంటున్నప్పుడు ఒకళ్ళనొఃళ్ళు తప్పించుకుని తిరుగుతూ, పారిపోతూవుంపే ఎలా 

జరుగుకుండి  వందలకొలది (పజలలో ఎక్కువభాగం, డవారిజీవితాలు ఇలాగే 

పోట్లాడికుంటూనే గడచిపోతాయి. మా జీవితంగూడా గడచిపోతుంది అనుకుంది, 

ఆమె టీ (తాగటావికి భర్తకోనం విరీక్షించసాగింది, సుతలీవాలా స్నానాలగదిలో 
మంచి దియటకురాగానే “టిఫిన్ తీసుకుని దియటకు వెడతారుకదా?' అనడిగింది 

మనోరమ. 

“అలాచే సే చాలామంచిది.” 

టిఫిన్ తీసుకుంటూ సుతలీవాలా మనోరమా ఇంగ్లీషులోనే మాట్లాడుకుం 

టున్నారు. “నాకు బాధగావుంది. నాకు పూర్తిా సీగురించిన ధ్యాసే లేదు. నీ ఖర్చు 

కోసం డబ్బు అవసరం వుంటుందని ఆలోచించనేలేదు. ఎక్కడికైనా వెళ్లాలన్నా 
రావాలన్నా టాక్సీ బాడుగ ఆవుకుంది. కావాలంటే కారు నువ్వు వుంచుకుంటూ 

వుండు. నేనై తే కారు స్వయంగా నడుపుకాను. నీకు కావాలంటే డ్రైవర్ని 
పెట్టుకో' అన్నాడు, 

“నాకు అవసరమేముండి? నే నెక్కడికి వెళతాను: వెళ్ళాలన్నా టాక్సీ 
ఎస్పుడూ దొరుకుతూనే వుంటుంది" అన్నది మనోరమ, 

“ఇవ వుంచుకో' అని సుతలీవాలా పర్చుతీసి నూటయాభై రూపాయలు మనో 

రమవై పు చాచాడు. 
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“ఇప్పుడు నాదగ్గర వున్నాయిగదా” అంటూ మనోరమ ఆ డబ్బువి విరాక 

రించిందిం 

“అయినాకూడా చేతులో కొంచం వుండటం మంచిది' అవి ఆతను ఆందులో 

నగం డబ్బుతీసి మనోరమ ముందుంచాడు. “నేను భయంకరమైన పోట్లాటను 
ఎదుర్కుంటున్నాను. పెట్టబడిదార్ల పోట్లాట, బాగా స్టిరపడిపోయిన ఫిల్ము 

కాంటాక్టుదారులు కొత్తగా పెకీ వచ్చేవాళ్ళని తమ చెప్పుచేతలలో (క్రీందకు అణిచి 

వేద్దామనుకుంటున్నారు. నేను ఇంతకుక్రితం విర్మించిన ఫిల్ము “రైన్ దిసేరా' 
మార్కెట్టును చెడగొట్టడానికి శతవిధాలా (ప్రయక్నం చేశారు. నేను వీళ్ళ ఫిల్ము 
లకే ఏజంటుగా వుండాలని వీళ్ళ అనుకుంటున్నారు. వీళ్ళకి పెద్ద పెదలాభాలు 

నంపాదించిపెట్టాలి కానీ నాదగ్గర డబ్బు పెట్టుబడిపెశ్లే పెట్టుబడిదార్లున్నారు. కొను 

క్కు. నేవా శ్ళున్నారు. కళాకారులున్నారు. నేను రూపాయలోనుంచి ఒక అణా 

వాటా తీసుకోవటం దేనికి ? కష్టపడి పవి చేస్తాను. ఎంక తక్కువైనా నాలుగణాలు 
తీసుకుంటాను. 

“రెన్ దిసేరా ఫిల్ము నేను చూడనేలేదు. ఎలావుంది?” అవి మనోరమ 

అడీగింది. 

సుతలీవాలా ఉత్పాహంగా చెప్పాడు. “చాలా కష్టపడి. నిర్మించిన ఫిల్ము. 

బాక్పుపిక్చరు. నువ్వు తప్పకుండా చూడు. బొందాయిను.చి వెళ్ళిపోయి ది. 

ఇక్కడ మూడునెలలు నడిదింది. అందులో మధు చేసిన సాద్యం చూడతగినది, 
నవకలీ, శేర్జంగ్, నూర్ అహమద్ పనిచేశారు. మూడు ౬ వ్పలు, తొమ్మిది 

పాటలు వున్నాయి. నాట్ బాడ్ 1" 

“కానీ మన ఫిల్ము లలో క్రళ్ల తక్కువగానూ, చెడు అథిరుచి పక్కువగానూ 

వుంటుంది" జంకుతూ మనోరమ చెప్పింది. ఆమెమాటని మధ్యలో ఆపి, “పు నకం 

లోవి ఆర్డుని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బిజీనెప్ జరగదు. ఇది బెజినెస్ ఆరు" అన్నాడు 

గంథీకంగా సుతలీవాలా. 

“అసలైన ఆర్డుని (ప్రజలు మెచ్చుకోరా ?” మనోరమ ఆకిగిండి. 

“మెచ్చుకోవచ్చు, మెచ్చుకోక పోవచ్చు. ఇంకొకళ్ళ నాలుగులక్షలరూపాయ 
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లవి వేను పందెంలో ఎలా పెట్టగలను , నేనయితే నాణెం ఎగుర వేపి చూస్తాను. 

కెలియనిదావిగురించి కౌం్యటాక్టు ఎవరు తీసుకుంటారు ? ఇద్దరు, ముగ్గురు తెలిసి 

వున్న ఏక్టర్లు. రెండుమూడు మంచిపాటలు, అందరూ మెచ్చుకునేవాటినే కొత్త 
రూపంలో చూ పెట్టాలి, అంతే 1” 

“నేనేమైనా సహాయం చేయగలనా ?' మనోరమ అయిష్టంగానే ఆడిగింది. 

“తప్పకుండా, సమయం వచ్చినప్పుడు చెపుతాను. నీ న్వభావం, (ప్రవ రన, 

"వేరుగా వున్నాయి. అయినా తర్వాత ఎంతో సహాయ౨ చేయగలుగుతావు. అవ 

కాళాన్నిబట్టి చెపుతాను. నేను సమానత్వంమీద, స్వాతం త్యంమీద, నరస్పర 
సహాయంమిద నమ్మకం కలవాణ్లవి నీకు తెలుసు. ఏవిధమైన గత్యంతరంలేక 

కాదు. ఇవ్వాళ సాయం తం క్ష బ్బుకు 'వెళ్లతావా ? వెళ్లాలనుకుంటే నాకు పోను 

చెయ్ |” 

సుతలీవాలా తన వనిమీద వెళ్లి పోయాడు. మనోరమ మళ్ళీ నిరుత్సాహం 

చెందింది. ఆమెకు కమ్యూన్ గుర్తుకు వచ్చింది. ఆక్కడ పనిచేపే అవకాశంవ స్తే 
బాగా కష్టపడి వవిచేయవచ్చు ఆనుకుంది. భూణ్కు ఫోను చేద్దామని అనేకసార్లు 

అనిపించింది. కమ్యూన్లో ఏదై నావవి దొరకవచ్చు కావి సంకోచంతో చెయ్య 

లేదు. 

మనోరమ మనను చంపుకుని మూడురోజాలు అలాగే వుండిపోయింది. 

నాలుగవరోజు మధ్యాహ్నం రెండుగంటలతర్వాక పార్టీ ఆఫీసుకు భూషణ్ కోసం 

ఫోను చేసింది. “నేమ రావాలమకుంటున్నాను. మీకు సాయంకాలం తీరుఐడి ఆవు 

తుందా?” 

“ఆరుగంటలతర్వాత తీరుబఐడి అవుతుంది” చెప్పాడు భూషణ్. 

తను ఆరుగంటలకు ఫోను చేసేబట్లుగా, ఒకవేళ భూషణ్ కు తీరుబడి 

ఆయికే టాక్సీతీసుకువి భూషణ్ ను పార్టీ ఆఫీసునుంచి తీసుకువచ్చేటట్లుగా ఆతవికి 

చెప్పింది. 

మనోరమ పార్సీ ఆఫీసుదగ్గరకు చే కేనరికి భూషణ్ తలుపుదగ్గర విరీక్షిస్తు 

న్నాడు. “ఎటువైపు' టాక్సీడై 9వరు ఆడిగాడు. 
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భూషణ్ సమాధానంకోసం మనోరమవై పు చూశాడు. 

“నేను ఒక ముఖఃమైన సలహా ఆడగాలనుకుంటున్నాను. కూర్చువి' 

మాట్లాడుకోవటానికి వీలగావు.డే ఏదై నా (ప్రడేశానిక వెళదాం” అన్నది మనోరమ. 

“బాలకేశ్వర్ " అన్నాడు భూషణ్ డై 9వరుకో. 

బాలకేశ్వర్ రోడ్డుమీద ఒక ముస్లింల రెస్టారెంటుకు దగ్గరగా మలుపులో 

భూషణ్ టాక్సీ ఆపించాడు. మల్బార్._హర్ పై! కవెళ్లే కా ండవెపు చేయి మాపించి, 

“ఇటు పద” అన్నాడు. కొ౩చెంమారం నడచి దట్టమైన చెట్ల నీడల్లోక వెళ్ళి ఇద్దరూ. 

మల్లెతీ గల పొదల శందపున్న బెంసీమీద కూర్చున్నా 

“నేనేదన్నా ఉద్యోగం చేద్దావనకుంటున్నాస క్ల పష్మత్రికళో పనీ దొరికినా 

సరే! బేకసోతే ఇంకేదై నా సవిగావి' మనోరమ అన షం 

సీ ఆధి పాదం, పో ఎనా? భూషణ్ అఆకిగాడు, 

“ఆవును.” 

“చాలా కష్టం, పార్టీ మెందికు, అఏికూశ్రా కమ పాఎతంనుంచిానీ బిల్లా 

నుంచిగానీ పె సిఫార్పుమీన పంపిన మెఎబక్షకుతస్ప కమ్యూన్లో చోటు 
దొరకదు. 

“నేను అక్కడ వుంటానని చెప్పడంలేదు.' 

“నేను అర్దం చేసుకున్నాను. పని చేయడావికికూడా అదేనూట చెపు 
తున్నాను.' 

నాకోనం మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలిసివుంటుంది” తన వేళ్ళచుట్లూ రుమాల 

చుట్టుకుంటూ మనోరమ పట్టుదలగా అంది, “నా సెళ్ళివిషయం అడిగారుకదూ। 

నేను గోతిలో పడతానేమోనవి భయంకొద్రీ పాకిపోయి వచ్చాను, నూతిలో పడి 

పోయాను.” 

“ఏం, ఏం జరిగింది *' 

“ఎం చెప్పను! నాకు ఈ మనిషివిగురించి తెలిసిందిమాత్రం ఎంత ॥ మా 

అన్నయ్యకు స్నేహితుడు. ఓకసారి మా ఇంట్లో వున్నాడు. తర్వాత మసూరీ లో 
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మేమందరం ఒకే హోటల్లో వున్నాం. (ప్రవర్తన మంచిది. మాటలుగూడా బాగా 
మాట్లాడతాడు. అన్నయ్యకు ఉ త్తరం(వ్రాసి వివాహంగురించి (ప్రస్తావించాడు, అదే 

సమయంలో ఇంట్లో పరిస్తితికి చాలా విసుగుచెంది వున్నాను. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి 

పోదామవి చాలా తొందరవ డాను. నా అదృష్టం దెబ్బకొటింది, నేను పెళ్ళికి ఒప్పు 

కున్వట్లగా ఇకనికి వైరు ఇప్పుతాను నేనే పదిహేనువోజులలోపషున సివి 

మేరేజ్కి ఏర్పాటుడేశాను. కొనీ ఇప్పుడుచూ పే మా ఇద్దరిలో ఏమ 1 కుద 

రటంచేదు. ఆ ఇ: “ట్లో వుండటం నాకు అసహ్యం. ఒక వళ పగలంతా 

ఏదైనా మ. కళగించే పనిదెరికితే రాతిపూట హోటల్లో గడి పుతునా నని 

అనుకుంటాను' ఆన్నది. 

"నహిం రాసి pues దూరంగా పోకటంకోనం, మననుకు ఊరటి 

కలిగించుళోవటంకో ఏం పార్టసవ్ ఏ చేయాలనుకుంటున్నా వా?" 

“ఏం లాహోర్లో పౌరీసని కేసేవవికావా? మీరు నామననుని దాగా 
ళు 

“కానీ నవ్వు వా మెంబరువి కాలేదు.” 

“మీరు కౌవివ్వలేదు ...మీకు నామీద నమ్మకం లేదు." 

“ఏమిటి ల భూషణ్ కంఠం తగ్గించాడు, 

“సరిగానే చెపుతున్నాను, ఇప్పుడు పాతవిషమాలు ఎత్తదు, లేకపోతే 

ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది 1” మనోరమ భూషణ్ వై పునుంచి 'దృషి షి మరల్చు 

కుని చెపతూపోతోంది. “నాకు జీవితంలో ఘర్షణతప్ప “ఇంకేమీ లేవి అప్పుడు 

అవేవారు. ఆ రోజున అన్నారుకదా, కమ్యూనిస్టు ఆరోగ్యకర మైన పాధారణజీవితం 
పొండికూడా జీవితాంతం సంఘర్షణ నిర్వహించగలుగుతాడు, అని అర్హ మయింది. 

గదా 1" 

“నేను వేరే ఇంకొకవిషయంగురించి చెప్పాము.” 

“ఏమిటి ?" 
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“ఏమిటంటే, ఏ మనిషీకూడా అన్నివిషయాలూ తెలుసుకునే జవ్మించడు.” ' 

మనోరమ కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంది. 
“మన్నూ ఏం చేస్తున్నావ్ ? భూషణ్ ఆమెచేతివి వట్టుకున్నాడు. 

“నాకు పార్టీ ఆఫీసులో పవిచేయగలిగే ఏర్పాటుచెయ్యి, ఆంతే." 

“వెంటనే ఎలా కుదురుతుంది? నేను కావాలనుకున్నాకూడా తొందరగా 
ఆవదు.” 

“ఎందుకవదు? నువ్వు జోషీతో చెప్పు. నేనుకూడా చెపుతాను. నేను 
లాహోర్లో పాక్టీపని చేసేదాన్నవి ఆందరకూ తెలుసు. అక్కడనుంచి అడుగు 
శారు." 

"జోడీ నియమాలకి విరుద్దంగా ఏం చేయలేడు.” 

“ఆయితే నేను చచ్చిపోతాను. అవసర మైనవి ఏవీ పొందకుండా కృంగి 

కృశించిపోతాను. బాధలన్నీ సహిన్తాను." 

“మొదట బొంబాయి సిటీపార్తీలో మూడు నాలుగునెలలు పవిచెయ్యి 

అందరూ నిన్నుగురించి తెలుసుకుంటారు." 

“నేను వాళ్ళను ఎరగను కదా! 

“అక్కడ నేమ నీ విషయం చెపుతాను, కావీ ఒకవేళ సుతలీవాలా ఏమైనా 
అభ్యంతర పెడితే 1" 

నేనేం చేయము, నేను అతవ్నించి రహన్యంగా ఎందుకు దాస్తాను ? అంత 

కన్నా నన్ను నేను చంపుకోవడం మంచిది. నేను ఈ కొండసీదనాం. దూకి పడ 
శాను, సముద్రంలో కలిపిపోతాను. నన్ను నేనే అసహ్యించుకుంటూ జీవించలేను. 

ఎవరితో నా భావాలు కలుస్తాయో. వాళ్ళమధ్యలో వుండాలనుకుంటున్నాను.'” 

“ఆలానే జరుగుతుంది. ఇదే అలోచనకో మంగళమ్, పారోలు తమ 

వంన్థానం ఉత్తరాధికారిమీద దెబ్బికొట్టి పార్టీపవి చేస్తున్నారు. ఇదేనమస్యవల్ల 
పకీనా రర్తమంచి విడాకులు తీసుకుంది. న్యాయబద్ధమైన మనిషిబుద్ధి ఈ ఆడ్డంకు 
అన్నిటికన్నా పెద్దది కానీ నువ్వు నాకు అన్యాయం చేస్తున్నావు.” 
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"నేను అన్యాయం చేస్తున్నానా ?' 

“నాకు వీమీద విశ్వాసం లేదని నువ్వు అన్నావు.” 

*1936-98 నంఇ౪రో నీ (వవ ర్రన ఎలా వుండేది? 88-40 లో ఎలా వుంది? 

నువ్వు నన్ను శ తుకర్గంలోవిదాన్నిగా భాఏంచావు” అన్నది మనోరమ పగ తీర్చు 

కున్నట్లుగా. షణ్ వై పు చూడకుండా తన చెప్పు క్రిందిపడన రాతివి నొక్కి 

“మనిషి తనవర్గంనుంచి విడిపడలేడా? ఏం సోమా....?' ఆండి. 

సోమా బారిస్తరు ఆటిబొవ్మాలా తయారయింది, అంతకన్నా ఇంకేముంది 9 

నే నటువంటి మూర్భత్వపుపని చేయలేను. ఆ పరిప్టితీలో నీవర్షం విన్ను తోసిపారే 
పేది, లేకపోతే విన్ను కొనేమటావికి (వయత్నం చేసేసి, లేకపోతే మన ఇద్దరి 
వ్యవస్థలకు విరుద్దంగా వ్య క్రిగతరూపంలో పోట్లాడుకువి (పాణాలర్సిందడానికి 

తయారయేవాళ్ళు.' 

“మీరు మళ్ళీ అవేవిషయాలు మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఆవర్గావ్ని అస 
హ్యాంచుకుంటున్నానని మీకు తెలసు. దాన్నుంచి రక్షణ కోరుతున్నాము. నేనేమి 

బాధపడటం లేదంటారా?" మనోరమ వం౦ండిపడంది, 

భూషణ్ నవ్వాడు._'ఆది చిన్నతనం. ఉ త్రచాపల్యం, ఏదైనా అందమైన 

బొమ్మనిచూపి దానికోనం మారాం చేయడం.' 

“వాట్ డూయూ మీన్ 1! మీరు నన్ను ఆటిబొమ్మగా నే అనుకున్నారా ?' 

మనోరమ దెబ్బతిని అదిగింది. 

“లేదు బాబూ. ఆసమయంలో నేను గాలిమేడలరోనూ, ఊహాలోకాలి 

లోనూ వున్నాను జీవితాను భవంద్వారా వాస్తవికతవి ఆర్హం చేసుకున్నాను. మనం 

రెండు విడిఏడివర్గాలకు చెందిన మమమష్యులం. చాలామం:కి ధనవంతుల పిల్లని 

(పేమించాలన్నకాంక్ష తడుచు కలుగుకుంది. దీన్ని వాళ్లు తమ అభివృద్దికి కరుణో 
పాయంగా భావిస్తున్నారు. 

ఇప్పుడుకూడా ఆ ద్వేషం పోలేదా ?' మనోరమ విరాశగా అడిగి "ఇప్పుడు 

చేను ధనవంతూలిని కాదు" అంది. 
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“ద్వేషంకలిగిన కారణాన్ని నిర్మూలించాలం టే దానికోసం వుపేకించ 

కూడదు. ఆ కారణాన్ని దూరం చేసెయ్యాలి.” భూషణ్ చాలా ఓదార్పుస్వరంలో' 

అన్నాడు. 

శి 6 త 

'ఏదై నా సార్వజనిక కార్యకమంలో పాల్గొనాలవివంది. లాహోర్లో. 
గూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే వుండేదాన్ని. ఉవయం ఫలహారం తీసుకు నేప మయంలో 

సుతిలీవాలాతో అన్నది మనోరమ. 

సుతలీవాలా ఆమెవి సమక్షించాడు___'నేనే ఈ విషయమై ఆలో వించి సీకు 

చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాతలు సమాజంతో ఏకు పరిచయం అవాలని ఆలో 

చిస్తున్నాను. సామాజి!పరిస్టికికి ఇఏ చాలా అవసరం వ్యకి. పఠవారపు సామా 

జికస్టితి, సార్వజని 1 ప్టితుల పభావం వ్యాపాకంలోనూ, న్న శిలోనూకూడా చాలా 

పడుకు-ది. రకరకాల పరిచయాలున్న వ్య కికిమటుకు చాలా విలువ వుంటుంది. 

పరిచయంకోనం ఎపుడై వా క్షబ్బుకు వెడుతూవుండు, ఏవెనా ా సభలు, నమా వేళాలు 

జరిగితే వాటికి వెళ్ళటానికి నీకు ఆహో నం పంపించే ఏ! గాయ చేస్తాను. 

మనోరమ ఆకారంలో రెండుసార్లు క్షబ్బుకు వెక్ళిండి. సు సుతినీవాలా అమెను 

వీదపిల్ల లకు పాలు ఏక్పాటుచేసే ఒక గౌఎవవీయమైన త్రీల కమిటీలో నభ్యురాల్ని 

చేశాడు. ఆ కమిటీకకూడా వెళు కూవుండే:. కాని నియమం తప్పకుండా భూషణ్ 

పరిచయాన్ని ఆధాకంచేసుకుని చర్నారోడ్కు దగ్గంగాపున్న గిరగాంవ్లో ష్మతిక 

సమూహంలో పనిచేయబాపకి ఎఫ్, ఎస్, యూ, (సోవియట్ మితపంఘం) 

కార్యాలయానికి వెజితూవుండేది. 

సంఘ పక్షీప తిక పచురణనమయం దగ్గుకు రావటంచేత పవి ఎక్కునగా 

వుంది, ఆరోజు మధ్యాహ్నం మనోరమ కశష కానరీ ఇంటికి వెళ్ళలేదు. సాయం 

కాలం అధ్యకువాలు కామేడ్ గీతాను ఒక గంబకుమాతం శెలవు ఆడిగి ఇంటికి 

తిరిగి వచ్చింది. భూషణ్ వస్తానని చెప్పాడు, మనోరమ పనివల్ల, ఆకలివల్ల 

వీరసించివుంఏ. ఆమె ఇంటికి చేరినవెటనే భూషణ్ వచ్చాడు. “అయ్యగారు. 

చాలాసార్లు ఫోను చేశారు. అమ్మగారువ స్తే ఆఫీసుకు పోను చెయ్యమవి చెప్పు 

మన్నారు" ఆవి వొకరు చెప్పాడు. 
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"మనోరమ సఫోనుకీసి సుతరీవాలాతో మాట్లాడింది. “భగవంతుని దయవలన 

నువ్వు ఇంటికి తొందరగా వచా_వు. ఈరోజు నేను అయిదుగంట-కి తార 

మధుని, సేర్ వదావియాసి టీ కోసం “తాజ్ కు ఆహ్వానించాను. వాళ్ళకు విన్ను 

పరిచయం చేద్దామకుంటున్నాన, ఇకా నలభై అయిదు నిముషాలు వుంద. నువ్వు 

టాక్సీమీద ఇక్కడకు వచ్చేయ' అన్నా. సుతిలీవాలా. 

ఫోను చెవుడగర పెబుకునివున్న మనోరమ ముఖంమీద ఆదురా తొంగి 
n జ 

ies 

చే కౌ చూపింద. ఆవ భూషణ్ గమనించాడు. "నేను తవ్పక విచ్చేదాన్నే కానీ ఒక 

ఆల జ ॥ “జస శ ౯ 
వౌ ఎడ్ 

k= 

అవస) మెన:వికోసం కొంతదుంద్కి మాట ఇచ్చివచ్చాను. నేను అక్కడకు వెళ్లక 
వా 

న్్ 

పోతీ పవి చాలా పాడవుతుంది. నను వాళ్ళకు ఏ. సమాధానం ఇవ. గను? నాకు 

చాలా బాధగా వుంది” ఆమె తల గోక్తంబూ ఫోనులో చెప్పింది, 

“ఏం చెయ్యను చెప్పు? ఏవిధంగానూ ఒప్పుకోవటం లేదు. ఆ పార్ట్లో నా 

అవసరం ఏముంది? ఆధి మధుని, పేర్ వదానియావి నేను ఎరుగ నే ఎరుగను, 

ఇది ఏమ్మాతం భిరించలేవివ. కా, మేడ్ నీతా ఏమంటారు?" మనోరమ ఎడుపు 

గొంతుతో ఆదిగింది. 

“పీతా సంజరపకి నిన్నా పొగడచు. కానీ నువ్వేం చేయగలవు? ఆభర్త 

తన అధికారాన్ని ఉపయమోగిస్తు వ్నాడుం' 

మనోరమ బాధపడింది. ఆమె బట్టలు మార్చుకోవడానికి మరో గదిలోకీ 

వెళ్ళబోతూ భూషణ్ మాటలువిని తికస్కారంతో మళ్ళీ కుర్తీమీవ కూర్చుండి 

పోయింది. “ఎందుకు నన్ను బాధ పెడతావు? అవమానం చేస్తావెందుకు [1 ఆమె 

చీరకొంగుతో ముఖం కప్పుకుంది. 

“ఇందులో అవమానవమేముంది ?' భూషణ్ కనుబొమ్మలు ఎత్తి అన్నాడు. 
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మనోరమ సమాధానం ఇవ్వకుండా లేచి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ లోపలికి 

"వెళ్లిపోయింది. 

భూషణ్ తల్తారిపోయిన టీ వి ఒక్కగుక్కలో తాగేశాడు. 

మనోరమ గదిలోనుంచి దియటకు వచ్చింది. చాలా సాదాగావున్న ఖరీదైన 

నీర, ముదురు ఎ[రరంగు బ్లౌజొ=దిట్టలు వేసుకోవడంలో ఉత్సాహం లేమి, ఆయిష్టం, 

నిర్లక్ష్యం స్పష్టమవుకున్నాయి. జాత్తుకూడా అక్కడక్కడా రేగివుంది. ముఖంమీద 
కన్నీటిచారలు కవిపించకుండా వుండేందుకు ముఖం కడుక్కుని పొడరు (వాను 

కువి కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకుంది. ఆదిచూసి భూషణ్ నవ్వాడు. 

“ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్ ?" మనోరమ అడిగింది. 

“మా దగరకు వర్చేటవ్పుడయికే ఒక యోగినిలా వచ్చేదానివి.' 
(a 

“ఆయితే ? 

“ఇప్పుడు అప్పరనలా తయారై వెడుతున్నావ్. డబ్బుకు ఇచ్చే గౌరవం 

కదా। 

“మీ దగ్గరకు ఇలావ స్తే కళ్ళు ఎత్తుకు తిరగడానికే కష్టమవుతుంది ...ఏం 
ఆతిగా ఆలంకరించుకున్నానా ?" 

“అదేంమాట ! ఎంతో ఆకర్షణీయంగా వున్నావు.” 

“నీకు మతిపోతోంది.... టాక్సీవరకూ నాతోపాటు రా.” 

టాక్సీలో కూర్చుని, 'ఫోర్టువరకూ నాతోపాటు రా, అక్కడినుంచి ఇదే 
టాక్సీలో నువ్వు కమ్యూన్కు చెగ్ళిరోదువుగావి. ఇది తీసుకో అన్నది మనోరమ. 
పదిరూపాయలనోటు భూషణ్ చొక్కా జేబులో నొక్కి పెట్టింది. మళ్ళీ అనుమా 

నంగా అడిగింది, “నిజం చెప్పు, నేను విసుగులో వున్నాను. ఆసహ్యాంగా కవి 
పించటంలేదు కదా ఈ దిబ్బల్లో 1" 

“నేను ఇంకకన్నా మంచిదుస్తులను ఊహించలేను. చాలా జ్యాగ త్తగా 

వుండు ఈ షాహుకారులనుంచి ॥' 

“శీ; నీకు తెలియదు, పళువువి బదిలి ఇవ్వడానికి బాగా అలంకరించే తీసుకు 

వెళతారు,” 
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“పశువువి బలి ఇవ్వడానికి కీసుకువెళుతుండగా కనపడితే దాన్ని కాపాడాలి." 

“ఎవరైనా ఆలా చేశారా సమాజంలోవున్న ధర్మం. పీతి, ఆచారం, 

సంస్కారం, చట్టం విరుచుకుపడతాయి.' 

లాజ్ హోటల్లో టీ (తాగుతూ మాట్లాడుతుండగా ఆరున్నర అయింది. టీ 
(తాగేటప్పుడు సుతలీవాలా మధుకు, వదానియాకు తన కొత్త ఫిల్మాకంపెనీ కార్య 

(క్రమావ్నిగురించి చెపుతున్నాడు. కంపెనీలో అభినేతి మధుకు, నాయకుడు శేర్ 
జంగ్కు, నూరుల్కు భాగం ఇద్దామనుకుంటున్నాడు. వదావియా రెండులక్షలు పెళ్లై 

టట్లు, మధు ఏఖై వేఐ, శేర్జంగ్ నూరుల్లు పాతిక-వాకికవేలు భాగంగా పెే 
అట్టు సుతలీవాలా పథకం వేశాడు. మొదటిఫిల్ములో డబ్బు తీసుకోకుండా పనిచేసి 

కాంటాక్టునుంచి రొక్కం తగ్గించుకోవాలి. శేిర్ జంగ్, నూరుల్లుహడా ఇలాగే 

చేయాలి. ఈవిధంగా కంపెవీ పెట్టుదిడి దానంతటది నాలాగులకిలు అవుతుంది, 

సుతలీవాలా మేనేజింగ్ డై రెక్టరుగా పవి చేస్తాడు. తనపని వాటా వీభై వేలు తీసు 
కుంటాడు. టీ త్రాగినతర్వాత సేఠ్ వదావియా, సుతలీవాలా దీర్హంగా మాట్లాడు 
కున్నారు. ఆ అలనట దూరమయేందుకు విస్కీ. తీసుకున్నారు. మనోరమకు, 

మధూకు షేంజేను తెప్పించారు. 'సేఠ్గారు, నుతరీవాలా, మధు బాగా దిఃవంత 

పెట్టినమేదట మనోరమ రెంఉగుక్కులు తాగింది. రుచి ఫరవాలేవనిసఏంచినా ఎక్కు 
వగా తీసుకోలేదు 

“డిన్నర్ కూడా కలిపి తిందాం” ఆన్నారు సెర్ జీ. 

“ఆది ఎళా? నాకు ఎనిమిడిగంటలనుంచి షూటింగు వుంది” అసి గాభరా 

పడుతూ మరు లేచి విలదిడింది. 

“వేము మిమ్మల్ని స్లూడియోదగ్గర దిగబెట్టివస్తాము" అన్నాడు సుతలీవాలా. 

“ఆయితే మేము ఒక్కళ్ళ0 వుండిపోవాలా ?' పేఠ్జీ భయాన్ని వ్య క్తపరి 

చాడు. 

“సేఠ్ జీ, అలా ఎలా జరుగుకుంది” అవి సుతలీనాలా మనోరమవై పు 

చూసి, "నువ్వు సేఠ్ జీతో కూర్చో, మేము మధూవి వదిలిపెట్టి వస్తాం' అని చెప్పి 
సుకలీవాలా మనోరమ సమాధానంకోనం ఎదురుచూడకుండానే జేబులోంచి కారు 

తాళంచెపులుతీసి వేరికి చుట్టుకుంటూ లేచి నిలబడ్డాడు, 
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'అయికే డిన్నర్ ఎక్కడ ?' "సీఠ్జీ సుకినీవాలాని అడిగాడు. మెరీన్ 

డ్రైవ్లో మా ఇంటి:గ్గక ఎలా వుంటుంది?' అని ఆయన మనోరమవైపు 

చూశాడు, “మీరు మా ఇల్లుగూడా చూడచ్చు" అవి సేఠ్జీ సుకిలీవాలావైపు చూపి. 

“మీరు అక్కడికే తిరిగిరండి' అన్నాడు. 

“చాలా బాగా చెప్పారు సేఠ్ జీ; సుతలీవాలా నవర్శిం౦చాడు. 

మనోరమ సేఠ్ జీతో!లపి ఆయనకారులో మె"న్డ్రై9వ్ చేరింది. మూడవ 

' అంతస్టుకు వెళ్ళడానికి ఓప్పు వుంది. సేఠ్ జీ ఇంటిదగ్గర నొకక్షవరూ యజమావి 

కోసం నిరీకించటంలేదని ఆనిపించింది. పేఠ్జీ రాగానే వాళ్ళకి హెచ్చరికలుచేవి 

ఆజ్ఞాపించారు. మనోంమ (డాయింగురూములో సోఫామీద కూర్చుంటూ, "సర్ర్ 

గారిభార్యను మాకు పరిచయం చేయరా?” అని అకిగింది, 

“వాళ్ళా, పిల్లలయితే కాల్చదేవిలో వుంటారు.' అని చెప్పి సేర్జీ మనో 

'రమకు దగ్గిరగా సోఫామీద కూర్చుంది పోయారు. 

మనోరమ సేర్జీకి చోటివ్వడాసికి ఇంకొకివైపు జరిగింది. ఆమెకు ఈ 

చొరవ నచ్చలేదు. "మీరు ఇక్కడ ఒంటరిగా వుంటున్నారా!?” అని ఆడిగింది. 

“ఒంటరిగా ఏమిటి? మీరున్నారుగా. మీతోపాటు ఇక్కగీకి ఆ గుంపుని 

వెంట తీసుకువ స్తే లాభిమేముండి ?' పేర్జీ నవ్వారు. 

మనోరమ మౌనంగా వుండిపోయింది. గదినుంచి దియటకువచ్చి, లిప్పును 

చేరి, దిటన్ నొక్కి, [కిందకుదిగి వెగ్గిపోయింది. 

"సేఠ్ జీ అలా చూస్తూ వుండిపోయారు. 

4 శ థి 

మనోరమ ఇంటికి తిరిగివచ్చిచేరి రెండుగంటిలవరకు వసారాలో కూర్చువి 

సుతలీాలాకోనం ఎదురుచూపింది, సుతలీవాలా వచ్చినత గాత కూడా ఎవరు ముందు 

పలక రించాలన్న ట్లు ఒక విముషంపాబు గడిపారు. మనోడమ ఇక వుండేక 

పోయింది_'ఎవరైనా డబ్బుౌసం ఇంత దిగజారిపోతారని నాకు ఇంతవరకూ 

తెలియదు.” 

“అంటే నీ ఆధి పాయం ఏమిటి ॥' సుకలీవాలా కఠినంగా ఆడిగాడు, 
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మనోరమ ఆకతవివైపు ఉరిమిచూపి, “ఆ ఆభిపాయం తెలీదా: నమ్న 

ఒంటరిగా ఆయన ఇంటికి పంపటంలో మీ అభి పాయం ఎమైపుంటుంది? ఆక్కడ 

“ఆయన భార్యకూ డాలేదుం మీరు టీ కోసం నన్ను వెంఓతీసుకు వెళ్ళారు. ఆయన 

తన భార్యను ఎందుకు వెంట తీసుకురాలేదు 1' 

“ఒంటరిగా ఆనటంలో అర్హం ఏమిటి? పీకు కెలీదా నేను ఆయిదు-పది 

నిముషాలలో తిరిగివస్తానని? దోవలో చక్రంలో గాలి పోతుందవి నాకేంకెలుసు?' 

సుతిలీవాలా బిగ్గరగా అన్నాడు_'నువ్వు ఇప్పటివరకూ ముసుగువేస కుని వుంటూ 

వచ్చావా? వవ్వు ఇకరులతోకిలిపి ఎప్పుడూ తిరగలేదా ? విన్ను కలుసుకోవటావికి 

ఇక, డకు ఎవరూ మొగాళ్ళు రాపటంలేవా? రోజంతా నువ్వు నీ మి తులతో కలిసి 

వుంటున్నావు. ఇవ్వాళ నేవ ఒక్ మి తి ఆహ్వావి సే ఆతినిమీద తుఫాను జేప్ప 

తున్నాది. ఏం చేశాడు ఆయన, చెప్పు । ణేను ఆక్క_డినుంచే వస్తున్నాను, నువ్వు 

అలా తిరుగుతుంపేనూ, వాళ్ళని కలసుకుందటూవుంపేనూ నేను ఎప్పడూ ఆప 

లేదు. నవ్వు నా వ్యవహారాలని సహించలేకపో తే కలసివుండటంవల్ల (పయోజన 

చేముంది?' :ఇతనిన్వరం బాగా కఠినంగా వుండి, “లేకపోతే, నీ మ్మితులను 

కలుసుకోవడంకోసఎ, బొంబాయి రావడానికి, నన్ను పెళ్ళి చేసుకోవటం ఒక 

పన్నాగమా ?' 

మనోరమ చాలా ఆడగాలని ఆలోచించి వుంచుకుంది కావీ భర్త అన్న 

చివరిమాటలు విన్నతర్వాత నోటినుంచి ఏమాటలూ బయటకు రాలేదు. ఆమె 

వరండా కటకటాలకు తిల అనించి కళ్ళు వంచేపింది. సుతలీవాలా కోపంలో మెట్లు 

డిగి (కిందకు వెళి పోయాడు, [కింద కారు కడిలినచస్పుడు వినిపించింది. కారు 

బింగళావ౦చి దియటకు వెళ్ళిపోయింది 

మనోరమ వసారాలో కూర్చుండిపోయిండి. ర్మాతి రెండుగంటలయింది. 

ఆమె లేచింది, దట మార్చుకోకుండా, ఏమీ కప్పుకోకుండా నే కళ్ళు మూసుకుని పడు 

కుంది. సుతిలీవాలా ఎపుడు వచ్చాడో ఆమెకు తెలియలేదు. ఉదయం ఆమెకు 

విద మెళుకువ వచ్చేసరికి సుతిలీవాలా గాఢమైనన్నిదలో ఆతని మంచంమీద నిద 
పోతున్నాడు. 

మనోరమ స్నానంచేసి దియట వరండాలోకూర్చుని తన అదృష్టంగురించి, 



173 మవిషి రూపాలు 

రక్షణగురించి ఆలోచిస్తోంది. సుతలీవాలా లేచి ఆమెనుగురించి వట్టించుకోకుండా. 

టిఫిన్ చేయకుండానే కిందకుదిగి వెళ్ళిపోయాడు. నొకరు మనోరమకు టిఫిన్ 

పిద్దం చేశాడు, రాతి ఆమె ఏమీ తినలేదు. శరీరం బలహీనంగా వున్నట్లనిపించింది. 

ఆమె కొంచంతిని టీ (తాగింది, “నేను ఇక్కడ ఎందుకు తినడం? నేను మిత 

లను కలుసుకోవడానికి పెళ్ళి అనే వలపన్ని బొంబాయి వచ్చానని అతను అంటు 

న్నాడు.” 

మనోరమ ఆలోచిసోంది, “నాన్నగారూ అన్నలు వింపే ఏమంటారు? నేను 

నా ఇష్టప్రకారం పెళ్ళిచేసుకుని వచ్చాను, వైరిచ్చి పెళ్ళికేసుకుని వచ్చాను. వాళ్ళు 

నన్ను ఇంట్లోనుంచి వెళ్ళగొట్టి. నా ఆంకట నేనే పెళ్ళి చేసుకున్నానన్న అవ 

రాధాన్ని నా నెత్తిమీద కేశారు. ఇప్పుడు ఈ మనిషికూడా తన _పయోజనావికి 

పవికిరాసిదావ్నిగా తలచి ఇంటినుంచి వెళ్ళగొట్ట కులటఅన్న కళంకాన్ని ఆంజ గట్ట 

డానికి ఉపాయం ఆలో చస్తున్నాడు. ఆహా! ఎటువంటిది ఈ సమాజపు దుర్మార్గ మెన 

చకం!....నావల్ల్త ఏదైనా పొరవాటమునాకూడా ఇక్కడనుంచి బయటపడటం 

నాకు ముక్తి దొరికినన్లే....కావీ ఎక్కడికని వెళతాను? కమ్యూన్ లోకూడా నాకు 

చోటులేదు. మూర్భత్వంవల్ల దెబ్బలు తినేవాళ్ళని వాళ్లు ఎలా వుంచుకుంటారు? 

ఆర్థం చేసుకోగలిగిన కెలివై నవాళ్ళకే ఆక్కడ చోటువుఃది.* 

ఆ క్రికంరోజుసాయంకం ఆమె ఎఫ్, ఎస్, యూ, ఆఫీసుకు తిరిగ వెళ్ళ 

లేకపోవటంచేక సని చాలా చెరుకనివుంటుంది కామెద్ సీతా ఏమఐంటుందో ? 

పీతా కట్టుకున్న ముదరు పీలంరంగుకీర. ఎగురుతూవుండే ఒత్తైన జుత్తు, భుజా 

లకు వేలాడే సంచి, నల్లటి కోలముఖంలో తనవైపు తిరిగే! ళ్లు మనోరమ ఊహించు 
కుంది. సర్క-స్లో ఏనుగులను నాట్యంచేయించే హంటర్ మాస్టర్ (పవ ర్తనలా 

వుండే సీతాపవర్తన, సరిగానూ పద్దత్మిపకారం చేసినా గురివిందగింజంత తప్పు 

చేస్తె (మోగే హంటర్లా వుంటుంది ।.... నీతా ఏమంటుంది?” 

ఇంట్లోకూర్చుంకే దుఃభించటంకన్నా ఇంకేమి చేయగలుగుతుంది? చాలా 

రోజులనుంచి ఆమె ఇంటిదిగ్గరనుంచి జౌ పేరావరకు నడిచే వెళుతూవుంది. 

(టాములమీద, ౬స్పులమీదగానీ, వడిచిగానీ వెళ్ళే తోటి ప్నేషహితులదగ్గరకు టాక్సీ 
మీద వెళ్ళటంలో ఆమెకు సంకోచం కలిగేది కానీ చాలా బిలహీనంగా వున్నట్లు 
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ఆవిపిసోంది. ఆమె టాక్సీలో వెళ్ళి ఆఫీసుకు ఏభై అడుగులు ఇవతలే దిగిపోయింది. 
ఆఫీసులో (పవేశించగానే నీతా కనిపించింది. విర్ణయతో కూడిన ఆమెకంఠం విని 

పించింది. “ఇప్పుడు కనిపించింది ఈద్ తర్వాత చంద్రువిలా? ఈమెకోసం 

హెడ్డాఫీసునుంచి చాలా పెద్దవాళ్ళ పిఫార్పులు, పొగడ్తలు విన్నాం. మీ దయవల్ల 

పత్రిక ఇరవై నాలుగుగంటలు ఆంన్యం అయింది." 

పీతా చెపుతూ నేవుంది_'విన్న మదన్పురాలో మీటింగ్ కర్వాత ఎనిమిది 
గంటలకు ఇంటిక్ చేరగానే గుర్తుకువచ్చింది, అమాయకురాలు ఒంటరిగా (ప్రూఫ్ 
చూస్తూ వుండివుంటుందేమోనవి వచ్చి చూ ప్ర్తినిగదా ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. జయ 

రామ్దగ్గరకు వెళ్ళి అమ్మగారింటికి ఫోన్ చేశాను. అమ్మగారు అయిదుగంటలకే 

ఇంట్లోమంచి వెళ్ళిపోయారవి తెలిపింది. ఏ దుర్పటనా దోవలో జరగలేదు కదా అవి 

నాకు భయమేసింది. కమ్యూన్కు భూషణ్ కోసం ఫోను చేశాను. బేగంసాహిబా 

తన కాహన్శాహ్ ఖావింద్ పార్టీని కాంతివంతం చేయడానికి వెళ్ళారని తెలిపింది. 

భావింద్ పార్టీలో కాంతి ఏమీ తగ్గకూడదు, వేలకొలది పబ్లిక్ షృత్రికలు నిరీక్షిస్తూ 
వుండిపోయినా సరే! ఈ ఆలస్యానికి కారణమేమిటవి ఎవరైనా అడిగితే నేను ఈ 

ఈద్ పండగ చంద్రుల్లే చూపించి నేను ఈమె సహాయంతోనే పని చేయాల్సివుందవి 
చెపుతాను. మనను కలిగినప్పుడు వచ్చి పవిచేపేవాళ్ళతో ఇక్కడ పని జరగదు. 

ఇదుగోనమ్మా, ఇది డ్యూటీ, స్వయంగా స్వీకరించిన డ్యూటీకి బాధ్యత మీరు 
తీసుకోలేరా :” నీతా చెపుతూనేవుండి. అనలువిషయ మేమిటంటే తోటివాళ్లు శెలవు 

రోజన్నవిశ్వానంలో ఆఫీసుకు రాలేదు. వీతా స్వయంగా [పూఫ్ చూసోంది. 

స్కూలులో విర్తయుడైన అధ్యాపకునిముందు అపరాధంచేసిన కురాడు 

విలబడినట్లుగా మనోరమ వీతాముందు మెదలకుండా నిలబడివుంది. సీతా కాగితాల 

మీద కళ్ళు వంచేసుకుంది. మనోరమ నిళబడేవుంది. ఎదుట ఎవరూ లేనట్లుగా నే 

సీతా కాగితాలలో కళ్లుదూర్చి పని చేసుకుంటోంది. కొడ్డినిముషాలతర్వాత ఆమె 
మనోరమవంక చూపింది. “మీరు నిలదిడివుండటానికే వచ్చారా? నేను మిమ్మల్ని 

కూర్చోమని (చితిమాలి క్షమార్పణ కోరుకుంటానవి ఎదురుచూస్తున్నారేమో, అది 

జరగదు. నాకు పై వాళ్లిచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను నడుస్తాను." 

మనోరమ చీరకౌంగుతో ముఖం కప్పుకుంది. లోపలినుంచి పొంగివచ్చే 

M—18 



274 మనిష్ రూపాలు 

దుఃఖంవల్ల ఆమె శరీరం కంపించిపోతోంది. వీతా మేజాబికు ఆటువై పునవున్న 

కుర్చీలోంచి లేచి మనోరమదగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె రెండుచేతులూ నడుంమీద 

"పెట్టుకుని ముష్టియుద్దానికి సద్దమౌతున్నట్లుగా వుంది “మీరేం మాట్లాడ రేమండీ, 
ఏం జరిగింది? ఎవరైనా మిమ్మల్ని బాధపెట్టారా?' ఆమె ఇప్పుడుకూడా అదే 

స్వరంలో మాట్లాడుతోంది, “మీరు నాకేం చెవ్పరేమిటండీ!' ఆంది. 

నీతా మనోరమచేతిని పట్టుకుని బాత్ రూంలోకి లాక్కెళ్ళింది. మనోరమ 
చేతిలోంచి పర్పు తీనుకుని “ముఖం కడుక్కో 1" అంది అధికార పూర్వకంగా. 

మనోరమ తప్పంచుకోలేకపోతోంది. నీతా ఆమెను గోడకున్న వాష్బేపిన్ 
వైపు తీసుకెళ్ళి ముఖం కడగటానికి (ప్రయత్నించింది. 

“వుండండి” ఆవి మనోరమ ముఖం కడుక్కోసాగింది. మనోరమ బాత్ 

రూంనుంచి దియటకువచ్చి చూపేసరికి నీతా మెజాదిల్లి మీద ప్రూవ్ చూసోంది. 

“ఇక్క_డకు రండి" వీతాస్వరం మారిపోయింది. “ఇంకా కొద్దికాగితాలు 

మిగిలిపోయాయి. వీటిని వెంటనే పూర్తిచేపేయాలి. చాలా కష్టపడి ('పెస్ తెరిపిం 
చాను. లేకపోతే ఇవ్వాళ ఆదివారం. మిగతా (పూఫంతా నేను పంపేశాను.’ 

సీతా నొకరువై పుచూపి “ఆబ్బాయ్, టీ తీసుకురా” అని చెప్పింది, 

టీ వచ్చేసరికి (పూఫ్పవి పూర్తి ఆయిపోయింది. “ఈ [పూఫ్ (పెస్కు తీను 
కెళ్ళి ఇవ్వు. ఎంతవరకు అయిందో అడుగు” ఆంది నీతా నౌకరుతో. 

మనోరమ టీ కప్పువైపుచూస్తూ గడచినరాతి పంఘటనంతా వివరంగా 

నీకారు వినిపంచిం-. 

సీతా ఇంగ్లీషులో తిట్టింది. “ఆ డబ్బుకి గడ్డితినే మనిషి ఎవరు, నీమీద 

కళంకం వేయడానికి?” ఆంది. 

మనోరమ దీర్చంగా నిట్టూర్చువిడిచి “నా అభిపాయం ఏమిటంటే, నా 

భావాలు అతవి భావాలు వేరువేరు కావటంవల్ల ఆతను నన్ను వదిలించుకోవాలను 

కుంటున్నాడు అంది. 

“విన్ను వదిలించుకోవాలనుకోవడంలో అర్థం 1" నీతా కోపంగా అంది... 
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"చూస్తాను ఈ వదిలించుకు నేవాణ్ణి, నీకు మనువృ శ్రీ ఇవాల్చి వుంటుంది. కట్నం 

రూపంలో కొంత అంది వుంటుంది, అదికూడా తిరిగి ఇవ్వాల్సి వుంటుంది | మీ 

నాన్నగారి ఆర్థికస్టితి ఎటువంటిది ?' అని అడీగింది. 

“కట్నం ఏమీ ఇవ్వ లేదు. పదిహేనువేల చెక్కుమాతం ఇచ్చారు. ఆ 

డబ్బును స్వయంగా నేనే సుతలీవాలాకు ఇచ్చామి అంది మనోరమ. 

వీతాకు ఇంకా కోపం రెచ్చింది “చూసామ, ఆ వదిలించుకు నేవాల్లి 1 

పోషణభారం భరించాల్సి వుంటుంది”. 

.. పీతా మనసులో మనోరమపట్ల ఎంతో మమకారం, ఆస కి కలిగాయి. 

మవోరమ ఇంటి పరిప్టితికి దుఃథించి, విసుగుచెంది ఆ తొందరపాటులో నుతలీ 

వాలాను పెళ్ళిచేసుకున్నా తన తప్పుని ఒప్పుకుంది. 

పీతా సానుభూతిచెంది, “నీలాంటి పిరికి అమ్మాయిలకి ఇలావే కావాలి. 

ఇంట్లో వాళ్ళ అన్యాయావికి ఎదురుతిరిగి వుండవలపింది. ఇటువంటివ్య క్రితో కలిపి 

వుండటంలో అర్జ మేమిటి ? విడాకులు తీసుకోవడం, గొరవంగా జీవితం గడపటం 

నీకు ఆవసరం. నువ్వు నాతోపాటు ఇదే ఇంట్లో వుండు, విన్నెవరు ఇబ్బంది పెడ 
తారో చూస్తాను ' అని సలహా ఇచ్చింది. 

సీతా మనోరమ ఎదుటనే, ఆమె కరుణగాధవి తన క్నామేడ్ భర్త వాపే 
కర్కు వినిపించి నిర్ణ్మయంకూడా చెప్పేపింది___*ఈమె భర్త కావాలంటే విడాకులు 

తీసుకోవటమే ఈమెకు గౌరవపూరిత మైన మార్గం. అంగీకారమేనా 1’ 

వాసేకర్ బాధగా చేతివేళ్ళ మెటికలు విరుచుకుంటూ ఆన్నాడు. ' విడాకుల 

దావాలలో ఎప్పుడూ ఇదబ్బింది వుంటుంది. విడాకులకోనం కారణం ఏం చెపుతుంది? 

విడాకులు కావలసిన మూడు కారణాలలో ఏదో ఒకటి వుండాలి. ఆవి భర్త మరో 

ప్రీతో సందింధం కలిగివున్నాడనిగావి, ఆతను సప్పుంసకుడనిగాని, లేకపోతే భార్యమ 

పాంనపెడుతూ వుందేవాడుగాని అవాలి ।' 

. వీతా మనోరనువైపు చూపింది. 

మనోరమ కళ్ళు దించుకుని *నా దృష్టిలో చివరిమాట వదిలిపెట్టి మిగతా 
వన్నీ వున్నాయి' అన్నది ఇంగ్లీషులో. 
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“ఏమిటి ?' ఆశ్చర్యాన్ని, భయాన్ని వెలిబుచ్చుతూ వీతా పెద్దగా నిట్టూర్చి. 

వావేకర్వై పుచూసి, “అత్యాచారం ఉంది కదా! నహింపరాని అత్యాచారం. మనో 

రమా, నువ్వు ఎలాగైనా ఈ అవమానాన్ని, ఈ మురికినీ వదిలించేసుకోవడం 

చాలా అవసరం. ఇప్పుడు అవన్నీ విజకారకాలు మన ఎదుట వున్నాయి' అవి ఆమె 

శ నిజాలప్నీ తనచేతిలో పట్టుకున్నట్లు చేతులు చాచింది. 

“నిజం తెలియటంవల్ల పని జరగదు. న్యాయస్థానంలో ఈ నిజాలన్నీ బుజువు 

చేయాల్సివుంటుంది. బుజువు, సాక్ష్యం కావాలి మనోరమా । న్యాయస్థానంలో కి 

వెళ్ళి ఇదంతా చెపుతావా ?' అనడిగాడు వాసేకర్. 

“ఎందుకు చెప్పదు” నీతా వేగంగా దిల్హ మీద చేత్తో గుద్దింది. 

మనోరమ తల ఆడ్డంగా తిప్పింది. 

సీతా కోపం పెరిగిపోయింది. “అయికే నిన్ను కష్టాల్లోంచి ఎవడు కాపాడు 

తాడు ? నవ్వు న్వయంగా కష్టాలని మెడకు చుట్టుకుంటూ వుంటే ఎవరు కాపాడ 

గలరు 1" అంది. 

సీతా కోపం కారణంగా మనోరమ అసంతృప్త జీవితపుచర్న పార్టీ ఆఫీ 

సులో వ్యాపించింది. మనోరమ ఈ ఆపకీరివల్ల సంకోచంతో కుంచించుకు 

పోయింది. నీతా దృష్టిటో ఈ సంకోచం పూంజీవాదపు సంస్కృతి బూటకం 

మృాతమే. ఆమె మనోరమని ఈ మురికినుంచి బయటపడమని తొందం పెడుతూ 

వుండేది. 

మనోరమ తొందరపడకూడదు. న్యాయస్థానంలో ఏ దుర్దశ కలగకుండానే 

ఈ పోట్లాట పరిష్కారం అయేపరిస్టికి రావచ్చు అని భూషణ్ అభిప్రాయం, 

“నేను ఒప్పుకోను" అన్నాడు భూషణ్. “పత్రికలలో పెద్దపెద్ద అక్షరాలలో 

కమ్యూనిస్టు యువతినుంచి నపుంసకుడై న భర్తకు విడాకులు అని [పచురింస 

బిడటం | తర్వాత నీతావగ్గర ఏ డాక్తరున్నాడు, అవసర మైన సర్టిఫికెట్టు అవ్వ 

డానికి 1?" 

సుతలీవాలా, మనోరమలు మాట్లాడుకోవటం లేదు. భోజనంచేసే ఖర్చు 

కూడా విడివిడి అయిపోయింది. సుతలీవాలా సదిహేనురోజాల కొకసారి మనో 
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'రమకోనం ఒక కవరు నొకరుకిచ్చి వంపేవాడు. ఆ కవరులో వందరూపాయ 

ఇండేవి. ఇదేవిధంగా నెలలు గడిచిపోయాయి. ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది. 

'రెండోనంవత్పరం గడుసోంది. మనోరమ పార్టీ మెంబరు అయిపోయింది కావీ 

ఆమె పనంతా సీతాకో కలిపే చేసేది, నీతాతోతప్ప మరేదై నా పనిలో చేయి చేసు 

కోవాలన్న కోరికగూడా ఆమెకు లేదు. 
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లాహోర్ పేషన్లో సోమా బురఖా వేసుకుని రై లుబండిలో కూర్చువి కళ్ళు: 
తుడుచుకుంది. ఇక ఏడవకూడదని విశ్స్చయించుకుంది. “దిండిలో ఏడుస్తూకూర్చుం కే 

మిగతా (పయాణీకలకు అనుమానం కలుగుతుంది. పోలీసులు మధ్యలో వచ్చిపడితే 
ఇద్దరూ సంకెళ్ళలో బంధింపబిడాల్చి వస్తుంది” అని దిరకత్ చెప్పాడు. 

సోమా ఇప్పుడు ఏడ్చినా ఏవిషయంగురించి. దేనికోసం ఏడుస్తుంది? 

ఎవరికోసం ఏడుస్తుంది? ఆ దింగళా వదిలిపెకేటప్పుడు ఆమెకు చచ్చిపోవడం 

కన్నా వేరే ఉపాయం తట్టలేదు. 'అలా వదిలిపెట్టి వచ్చినచోటికి, వెళ్ళగొట్టదిడిన 
చోటికి, తిరిగివెళ్ళటావికి ఆమె సిద్ధపడలేదు. గడచిపోణున ఆ భయానకమైన అను 

భవాలకన్నా ఈ తెలియవి భయం చాలా తక్కువ. ఏవిధమైన ఆశగావీ, భవిష్య 

త్తుకు నందింధించిన ఆశగావీ ఆమె మనసులో లేదు. ఆమె కేవలం నెత్తిమీద 

వచ్చివడిన ఆపదనుంచి శరణు కోరుతోంది. 

వైజ్ నార్ జిల్లా న్యాయస్థానంలో పోలీసులు ధనపింగ్ ను జైలులో పడ 

వేయటావికి లాక్కు వెడుతుంటే ఆమె రోడ్తుమీదకూర్చుని అందరి ఎదుట వెక్కి 
వెక్కి. ఏడ్చింది. అక్కడి (ప్రజలంతా ఆమెచుట్టూమూగి ఆ తమాషా చూడసాగారు. 

ఆ దృశ్యం ఆమెకు జ్ఞ ప్తికి వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రాణాలు పోయినానరే, ఆమె 
ఆవిధమైన తమాషాను కల్పించలేదు. ఆ పల్లెటూరి సోమా చచ్చిపోయింది. 

ఇప్పుడు ఈమె మరో సోమా, పెద్దఇంటి గృహస్టురాలు, వంచించబడి, ఇంటి 

నుంచి వెళ్ళగొట్టదిడిన విధవ | 

దిరకత్ సోమావి తీసుకుని లాహోర్ ప్రేషన్ నుంచి జాగత్తకోసం రాత్రి 
పూట బయల్దేరాడు. బండిలో కూర్చు నేటప్పుడు, ఆతర్వాత గంటవరకు సోమా 

బురఖాతో కే వుంది. లాహోర్ నుంచి దియటపడిన తర్వాత “మనల్ని ఎవరూగురు 
పడతారన్న భయముండదు. నువ్వు బురథాతీసేపి బట్టలలో చుళ్లు వెయ్” అవి 

దిరకత్ చెప్పాడు. తపాలా తీసుకువెళ్ళేబండి తన వేగాన్నీ, హడావిడివీ తెలియపర 

చేందుకు పొగ వదులుతూ వేగంగా అనేకరకాలై న శద్దాలు చేస్తూ, ఇనువపట్టాల 
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మీద ఇటూ ఆటూ కదులుతూ. వూగుతూ, గాఢమైన అంధకారాన్ని చీలుస్తూ, 

వెళ్ళిపోతోంది. చిన్నచిన్న ప్టేషనులు రెప్పపాటుకాలంలో దాటుతూ వెళ్ళిపోతు 

న్నాయ్. దిండి ఒక్కసారి బయలుదేరి మళ్ళీ ఆగేనరికి అనేకరోజుల (పయాణం 

సాగిపోతోంది. కానీ బండి వెళుతూనేవుంది. దిండి ఆగితే పేషన్ లడగ్గర వెలుతు 

రులో కపిపించేవాళ్ళముఖాలు, పంజావీభాషకన్నా భిన్నంగావున్న భాష వినిపిసోంది. 

కానీ ఆలసివున్న సోమా కళ్ళు ఏమీ చూడలేకపోతున్నాయూ. నిశ్చేషత చెందిన 

ఆమె మప్పిష్కంం ఎమీ ఆలోచించడం లేదు. 

తామెద్దహా బొంబాయి వెళుతున్నారని బరకత్ సోమాతో చెప్పాడు. 
బొంబాయి ఎక్కడో చాలా దూరమని సోమా విన్నది. ఎంతదూరమో ఆమెకు 

తెలియదు. ఎంతదూరమైనా కాని. దూరమైనా, దగ్గరైనా ఆమెకేం? మళ్ళీ తిరిగి 
రావలసిన పనేముంది ? 

దిండిలో చాలా వ త్రిడిగానూ. తొక్కిసలాటగనూ, తోపిడిగానూ వుంది. 
సుమారు రెండునంవత్పరాల్నకితం సోమా ధక్మళాలనుంచి లాహోర్ వచ్చినప్పుడు 

ఆది వేరేరకం దిండి, ఆమెను సెకండ్ క్లాసులో తనతోపాటు మనోరమ కూర్చో 
బెట్టుకుంది. ఆందరికీ కూర్చోవడానికి, పడుకుని విదపోవడావికి మెత్తటి పరుపు 

లున్న దిల్లలున్నాయు. ఎవరూ ఇంకొకళ్ల వి తోయడంలేదు, పెద్దమనిషితనం వుండి. 

ఈ బండిలో |త్రోపుడే-(క్రోపుడు, పోట్లాటలు. దికకత్ ఆమెను ఒకమూల, చెక్క 
బెంచీమీద దిట్టపరిచి కూర్చోబెట్టాడు. అతనుగూడా పక్కనే కూర్చున్నాడు. సోమా 

ఆతివి స్పర్శనుంచి తప్పించుకోవడానికి ముడుచుకు కూర్చుంది. దిరకత్ కునికీపాట్లు 

పడసాగాడు. కానీ సోమా కళ్లు మూసుకువీ, కళ్ళు తెరుచుకునీ, మెళుకువగా 

ముడుచుకుని కూర్చుంది. 

దిరకత తన ఎడంచవై పు కొంచం ఖాీచోటు ఏర్పరచాడు. సోమాని పడుకో 

మవి చెప్పాడు. సోవూ మోకాళ్ళు ముడుచుకుని పడుకుంది. బరకత్ కూర్చునే 

వున్నాడు. కొ త్త _పయాణీకులువచ్చి తోపుతోస కూర్చోవడానికి స్థలం కోరారు. 

బరకత్ చొక్కాచేతివి మడిచి_“కనిపించటంలేదా ! ఆడవాళ్ళు వడుకునివుంటే' 
అని పోట్లాడడానికి పిద్ధమయ్యాడు. సోమా బరకిత్ రక్షణలోకి వెళుతోంది. దిర 

కతీ ఆమెను తీసుకు వెళుతున్నాడు, 
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ఉదయం పొర్దెక్కి౦ది. ఏదో ఒక పెద్దపేషను వచ్చింది. బరకత్ ఢిల్లీ అని 
చెప్పాడు. సోమా ఏమీ పట్టించుకోలేదు. ఏదో ఒకటి. _పజలు ఎక్కి లోపలికి వస్తు 

న్నారు. దికకత్ జాగ త్తగా వున్నాడు. ఏదైనా సురక్షితమైన చోటుకొరికితే 
పోమావి కూర్చోబెట్టి బాధమంచి తప్పించవచ్చునని చూస్తున్నాడు. ఈ పన్నెండు 
గంటలలో సోమా తను కూర్చున్నచోటునుంచి కదలలేదు. బిరకత్ ఏమైనా 

తింటావా అని అడిగాడు. సోమాకు ఏదై నా కొంచం తివి రెండుర్మాతులు, పగళ్లు 

గడిచిపోయాయి. అయినాకూడా వద్దవి తల ఆడించీంది. దిరకత్ ఆమె చెవిలో 

(పేమగా “ఏం పిచ్చిదానివా, మనిషి ఏమీ తినకుండా జీవించగలుగుతాడా। చేతులు 

ముఖం కడుక్కు౦టావా ?' అన్నాడు. 

సోమా నరే నన్నది. దికకత్ సన్నలోటాని తీసుకొచ్చాడు. అది పట్టుకెళ్ళి 
ఫాట్ ఫారంనుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చాడు. ఆ చెంబును చూడగానే సోళమూమనను 
బాధతో కొట్టుకుంది. ఎవరైనా మునల్మానుచేతిలో అమ్ముడు పోతానేమోనన్న 
ఊహతో ఆమె (పాణాలు ఎగిరిపోసాగాయి. ఇప్పుడు ఆమె మునల్మాను చేతినే 

పట్టుకుని రక్షించమని 'వేడుకుంటోంది, అతని చెంబుచూసి పట్టింపు ఏం వుంటుంది? 

కిటికీలోనుంచి తల దియటకు పెట్టి చేతులు ముఖం కడుక్కుంది. కానీ ఆ 

లోటాలోవి వీళ్ళు నోట్లోపోసుకువి పుక్కిలించ లేకపోయింది. బిరకత్ ఆమెకోసం 
మట్టిసిడతలో టీ "తీసుకువచ్చాడు. ముసల్మామ ముట్టుకున్న పడత =ది. మనస్సులో 

చాలా బాధ ఆనిపించింది. కావీటీ (తాగేసింది, మరొరాలో ఆమెకు ముగల్మాను 

లంకే అంతులేని భయం, అసహ్యం కలిగేవి, ఆమె ముసల్మానులను ఒక నీచ 

జాతివాళ్ళుగా చూచేడి. వాళ్ళని తాకితే ధర్మం చెడిపోతుందని, వాళ్లు అన్ని చెడు 
పనులూ చేస్తారని ఆమె విన్నది. కానీ లాహోర్లో బంగళాకు ఆయన స్నేపా 
తులు అనేకమంది ముసల్మానులు వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏ నియమమూ, పట్టింపూ 

వుండేవికాను. వాళ్ళు ఇంట్లోని పళ్ళాలలోనే తినేవాళ్లు. అమ్మగాగికి, వదినగారికీ 
మాతం ఇది నచ్చేది కాదు. సోమా గుంపులో నొక్కి_డిచేత, తోపుళ్ల వల్ల దెబ్బలు 

చింటూ వెళుతోంది. ఇంకా కొన్ని వైషనులుదాటి వెళ్ళిపోయాయి. దిరకక్ హిందూ 

మతస్టుడయిన ఒక పూరీలు అమ్మే వాళ్డే పిలిగాడు. సోమా పూరీలు తిన్నది. మళ్ళీ 

ఆదేచేంబుతో వీళ్ళు. ఆమెగొంతు ఏండిపోతోంది. నాదేం పోతుంది అనుకుని 

వరాజయాన్ని లక్ష్యపెట్టక నీళ్లు తాగేపింది. 
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చెక్కతో చేసిన రైలుపెట్టి ఇనుపపట్టాలమీద వేగంగా పరుగెత్తుతూ వెళ్ళి 
పోతోంది. పొలాలు, పల్లెటూళ్ళు. అడవులు, పర్వతాలు వెనక్కి. పరుగెత్తుతూ 
పోతున్నాయి. బొంబాయి ఎప్పుడు చేరతామనిగాని, బొంబాయి ఎంతదూర ముం 

దనిగావి సోమా ఒక్కసారిగూడా అడగలేదు. ఇరుకైన చెక్కదిల్లవీద ముడుచు 
కుని కూర్చుంది. మళ్లీ రాత్రి వచ్చింది. సోమా మోకాళ్ళు ముడుచుకుని నిద 

పోయింది. మళ్ళీ తెల్లవారింది. చెక్కపెట్టి వెళుతూనేవుంది. ఇప్పుడు సోమా 

కొద్దిగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది. ఏం చేస్తుంది? సమాధానం సూటిగా 

వుంది, ఏది చేయాల్చివ స్తే అది చేస్తుంది. బర్కిత్ ఆమెకు దగ్గరగా కూర్చువి 

వున్నాడు. అతినికీ ఇంక దగ్గరగా కూర్చోవడం ఆమెకు నచ్చడం లేదు. కావీ 

(ప్రపంచంలో మిగతా అందరిలో అతను ఒక్కడే పరిచయంవున్న వ్య, క్తి, తనకీ 

(పపంచమంకే భయం, దానిమధ్యలో అతను ఒక్కడే తనకి ఆధారం, కావలసిన 

వాడు. 

దిరకత్ లాహోర్లో ఎంత అమర్యాదగా (పవదర్తించేవాడో, ఆలా రైలు 

విండిలో (ప్రవ ర్థించలేదు. సోమాతో అవసరమైన మాటలుమా(త్రమే మాట్లాడు 

తున్నాడు. అప్పుడప్పుడూ కిటికీలోంచి తల దియటకుపెట్టి రై లుమోతలో కలివి 
కూవీరాగం తీస్తున్నాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు పూర్రిమౌనంగా, గంభీరంగా కూర్చో 

సాగాడు. బొంబాయి చేరినతర్వాత ఎం చేయాలా అని ఒకవేళ ఆతనుగూడా ఆలో 
చిస్తూ వుండివుండచ్చు. 

మయుూనుంచి ధర్మశాలవచ్చి ఆ మనుష్యులగుంపు చూడగానే సోమాకు 
ఆశ్చర్యం కలిగింది. లాహోర్౯ ఆ ఆశ్చర్యం ఆపదరూపంలో ఎదురయింది. 

బొంవాయిలో “విక్టోరియా” దించికో ఎక్కి. బజారులలో తిరుగుతూ రెండు వై పులా 

చాలా ఎత్తుగావున్న ఇళ్ళు, (పజలతో కిటకిటలాడుతున్న రోడ్డు, పందులు, అసం 

భ్యాకరూపంలో స్రీ పురుషులను చూసి ఆమె ఆలోచనలు, కల్పనాశ క్రీ న్తంభించి 
పోయాయి. ఈ [కిక్కిరిసిన జనులగుంపులో ఆమె దిరకత్ను తప్ప జఇంకెవరినీ 

ఎరగదు, గుర్తు పట్టలేదు. ఆ (పజల తోపిడిలో తప్పిపోగలనన్న అనుమానంతో 

"అమె మోటగావున్న అతనిచేతిని పట్టుకోవడం తప్ప ఇంకేం చేయగలదు? 

దిరకత్ సోమాని నల్-దిజారుదగ్గర ఒక చిన్న పాందువులహోటల్లో 
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దింపాడు, ఎవరైనా అడిగితే బర్ కత్ రామ్ భార్యనని చెప్పమనీ. జ్వరంగా వుండటం 

చేత మందుకోనం సంజాబునుంచి వచ్చామనీ చెప్పమన్నాడు. దొంగలవిషయంలో' 

జాగ త్తగా వుండమని హెచ్చరించి, నివాసానికి వేరేచోటు ఏర్పాటుచేయడానికి 

వెళ్ళిపోయాడు. ఇరుకుగా ఇబ్బందిగావున్న ఆ హోటల్ గదిలో సోమాకు రెండు 

రాత్రులు వుండాల్సి వచ్చింది. బరకత్ పగటిపూట రెండుసార్లువచ్చి గంట వుండే 

వాడు. రాతిపూటకూడా చాలా ఆలన్యంగా వచ్చేవాడు. సోమా ఏం జరుగుతుందా 

అని విరీక్షిసోంది. దిరకత్ ఆమెకోనం తళతళ మెరిసే మూడు చౌకవారుచీరలు 

తీసుకొచ్చాడు. సోమాకు సినిమా ఉద్యోగం చూస్తున్నానని ర్యాతి చెప్పాడు. “ఇటు 
వంటి ఉద్యోగం దొరికితే వందలకొలది రూపాయలజీతం వస్తుంది. ఇల్లు, బంగళా, 

కారు, నొకర్లు-చాకర్లు, అన్నీ ఏర్పడుతాయి. రాణివాసం ఏర్పడుతుంది. గాభరా 

పడకు, ఇంకా మూడు నాలుగురోజులు పడుతుంది" ఆన్నాడు. సోమాతో విన 

యంగా, గొరవంగా వ్యపహంస్తూ వస్తున్నాడు. 

భి $ తి 

దిరకిత్ బొంబాయిలో ఇంతకుముందు మూడుసంవత్సరాలు వున్నాడు. ఆ 

నగరంతో ఆతవికి బాగా పరిచయముంది. 

స్కూలు చదివేబప్పుడే అతనొక నటుడు అవుదామవి నిశ్చృయించుకున్నాడు. 

ఆందుకు కొవలపిన ముఖ్యగుణాలు - రూపం, దృఢ మైనళరీరం, పొడవు, చురుకు 

దనం, హావభావాలు, యోగ్యత = అన్నీ తనలో వున్నాయని అశని నమ్మకం, 

సినిమాపాటలు ఆదేవద్దతిలో పాడుతూవుంటే పిల్లలు తన్ని వెంటాడేవాళ్ళు. 

ఇంటిదగ్గర తనగడిలో పాటపాడటం (ప్రారంభించేనరికి, ఇరుగుపొరుగుల అడ 

పిల్లలు, స్త్రీలు ఉడికల కిటికీల చాటునవుండి గాన. వింటూవుండేవాళ్ళు. వివిధ 

నటుల రూపాల్ని అనుసరించడంకోసం జొట్టుగూడా దాగా పెంచాడు. చంపలమీద 

జాట్టుగూడా కణతల।|కిందవరకు పొడుగ్గా కి త్తింంచాడు. మీసాలు నున్నగా సన్నవి 

గీతలా చేసుకున్నాడు. ముహ్మర్రమ్ చనిపోయిన విచారకరమైన సందర్భంలో 

నల్లటిచాక్కా కొట్టించుకున్నాడు. ఆ చొక్కాస నమయం = సందర్భం వచ్చి 

నప్పుడు కెల్లపాంటుతోపాటు వేసుకునేవాడు. ఆతని రూపంగూడా ఆకర్షణీయ 

మైంది. అందుకని రొమ్ము విరుచుకుని ఠీవిగా నడిచేవాడు. మణికట్టుమీద రుమాలు 
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కట్టుకుని, మూరపొడుగున్న ఒక క్యరవి చేతులోపట్టుకువి షికార్లకు వెళ్ళేవాడు. 

మాట్లాడేటప్పుడు మెడ కొంచం వంకరగా పెశ్తువాడు. తలని కొద్దిగా విదిల్చి 
ముంగురుల్ని నుదుటిమీద పడేసుకునేవాడు. 

దిరకత్ తండ్రి విద్యుత్ శాఖలో నౌకరు. కొద్దికొద్దిగా పెరుగుతూ రోజు 

గడవడానికి సరిపోయే జీతం, ముపెఆయిదురూపాయలు నెలనరి దొరకసాగింది. 

కొడుకు నియమంగా చదివి, ఎంట్రన్స్ పాసై కే పెద్దపెద్ద ఆఫీవర్ల దయవల్ల మంచి 
ఉద్యోగంలో వేయించవచ్చని అతను ఆశించేవాడు. 

బరకత్ శరీర దారుఢ్యం, చక్కని రూపం కారకాలుగా ఎసిమి దవక్షాసు 

చదువుతుండగానే వివాహం ఆయిఫోయిండ్, ఆ వివాహంవల్ల దిరకత్ తృప్తి 

చెందలేదు. సివిమాలో శాహ్జాదీవి పెళ్ళిచేసుకునే కమెలుకొశేదావి సెళ్ళిలా తన 

వెళ్ళీ జగగాలని అనను ఊహించేవాడు. ఎవరైనా అక్షత కారి కూతురికి తనపై 

వ్యామోహం కలగాలని కోరుకునేవాడు. ఆతను ఆ అమ్మాయిని మోటర్ వైకిల్ 

మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఫట్ -ఫట్ మని ధ్వనిచేస్తూ పారిపోతాడు. _వజలంతా “వెనక 

పడతారు. కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది. లకాధికారికూతురు తననితస్ప వేరొకరిని 
పెళ్ళి చేస కోవడానికి విరాకరించేస్తుంది. ఆప్పుడు లక్షాధికారి ఒక దింగళాను కట్నం 
రూపంలో ఇచ్చి అతని కుమా ర్తెపెళ్ళి తనతో చేశే సేస్తాడు - ఇలా ఉండేది ఆతని 
ఊహోాన్వవ్న ౦. 

బఐికకత్ వివాహం అతని ఇష్ట పకార ఎ కాకుండా = తల్లిదం డులి నిర్భయం 

మీద జరిగంది. ఆప్పటికి బరకత్ పంధొమ్మిది సంవత్పరాల వయసువాడు. ఆతనికి 

ఒక చెల్లెలు, ఇద్దరు తమ్ముళ్ళూ వున్నారు. తల్లి ఆరోగ్యం సరిగా వుండేదికాదు. 
దిరకత్ చెల్లెలు “జోహరా ఇంట్లో పనంతా చేస్తూవుండేది. పదిహేను సంవత్సరాల 

వయనులో జోహరా ఆ _త్తవారింటికి వెళ్ళిపోయేసరికి ఇంట్లో పనిచేయడానికి కోడ 
లివి ఇంటికి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన బ5కత్ తల్లిని బాధించసాగింది. ఇంటిపని 

చక్కగా చేయగల అమ్మాయినే కోడలిగా ఎన్నుకుంది. 

సకీనా తం(డి ఆకామద్ ఆలీ నాలుగు శంవత్పరారి క్రితం ద్రితుకు తెరువు 

కోసం ఆఫికా వెళ్ళిపోయాడు. (గామం తిరిగివచ్చాక కూతురు తల్లికన్నా పొడుగా 
a) 

ఎదిగి కనపడింది. కూతురుగురించి ఎన్నోవిషయాలు చూచాయగా అతవి చెవిన 
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పడ్డాయి. కూతురిపెళ్ళి చేయాలని తొందర కలిగింది. ఆజామద్కు ఆమృతనర్ లో 
వున్న తన బావమరిది పినతం(డికొడుకై న మియా. లియాకత్ పుకుడు బరకత్ 

నచ్చాడు. పెళ్లి ఆయిపోయింది. ఆజామద్ తను విదేశంలో సంపాదించినదాంట్లో 

పిల్ల వాడికి బాగా కట్నంకూడా ఇచ్చాడు, 

దిరకత్ మొదటిరా(త్రి నకీనాను కలిశాక ఆమె హృదయంలో చాలా కోరిక 
లున్నాయని తెలిపింది. సకీనాముఖం కాంతిహీనంగానూ, విరుక్పాహంగానూ వుంది. 

బిరకత్ ఆమెను తాకి రెచ్చగొట్టడావికి పకీనా ఇష్టపడలేదు. తొణికే యౌవనంతో 
నిండిన అమ్మాయిని మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఆలా మనసు చంపుకుని కూర్చువి 

వుండటం బరకత్కు నిరాశ కలిగించింది. ఆతను పినిమాపద్దకిలో తన అధి 

కారాన్ని వివియోగించాలనుకున్నాడు. చిటిక వేసి పిలచి సకీనావంకచూపి నవ్వేసరికి, 
వుంగరాలతోనిండిన సకీనా చెయ్యి అతని బుగ్గమీద ఛెళ్లున తగిలింది. ఆ తర్వాత 

తిట్లుగూడా వినిపించాయి. 

బరకత్, సకీనా ఇద్దరూ యౌవనంలో వున్నవాళ్ళే. సెకీనా పల్లెటూరితో 
పెరిగిన సదిహేడునంవత్సరాల పిల్ల, బరకత్ పట్నంలో పెరిగిన పంధొమ్మడది 

సంవత్సరాల యువకుడు. అదీకాక బరకత్ మొగవాడు, సకీనా ఆడది. దిరకత్ 
ఆమెను బాగా తిట్టి కొట్టాడు. సకీనాకూడా నెమ్మదిగా శిడుకూ సమాధానమిచ్చింది. 

దిరకత్ బుగ్గమీద వుంగరం దెద్బివల్ల మచ్చపడింది. ఆతను చాలారోజులవరకూ 

తలపాగా చుట్టుకుని చంప కప్పుకుని తిరిగేవాడు. తన స్నేహితుంకు కథ అల్లి, 

చీకటిలో ఒక దొంగతో పోట్లాడటంచేత దెద్బి తగిలిందని చెప్పాడు. 

నకీనాపట్లి బరకత్ మనసు విరిగిపోయింది. 'దుర్మార్గుకాలా. చెడుమార్షంలో 

వుండి” అనుకున్నాడు. ఆమెను హత్యచేయడానికి విశృయించుకున్నాడు. మరో 
భార్యవి తీసుకొచ్చి నెత్తిన పెడతారు ఆని మళ్లీ ఆలోచించాడు. అందుకని సకీనాని 

జీవితాంతం దాసీదావిలా వుంచడం మంచిదనుకున్నాడు. దిరకిత్ మనసులో త్రీ 

సంబంధమైన ఏ మధురభావాలున్నాయో అవన్నీ వికృతరూపాన్ని ధరించాయి, 

శ్రీలనుగురించి దురభిపాయంలోనే వుండిపోయాడు. అకవిదృష్టిలో ప్రీ పాముతో 

సమానం. స్రీని ముట్టుకోవడంలోకన్నా దూరంలోనుంచే చూసి ఆనందించటం, 

“అభినందించటంలో ఆతను ఎక్కువ తృప్తిని పొందేవాడు. 



ఆశయం విలువ కికిర్- 

1939 వ నంవత్సరంలో ఆతవితం డి కాలం చేశాడు. ఎం(టన్స్ పానవ 

డావికి ఇంకా ఒకనంవత్సరం మిగిలింది. స్కూలుమాస్టర్లకు అతనంటే విరోధ 

భావం ఏర్పడింది. బరకత్కు ప్యాసవుతానన్న నమ్మకం పోయింది. ప్యాె 

గుమాస్తా అయినతర్వాత రోజంతా ఆఫీసులోగడిపి పాయం(త్రం రుమాలలో 

కూరలు వట్టుకువి, తల వేళ్ళాడేసుకుని, తడికల తలుపుదగ్గరకు తిరిగి చేరే నిస్పార 
మైన జీవితం గడపడం బరకత్కు ఇష్టంలేదు. 

తనుక్షర్కు అవడంకోనం కాదు, ఫిల్మువపంచంలో “మజునూి, “దేవ 

దాసు" అవడానికి జన్మించాడు. (పవంచంలో రాజాగారిలా అనందాన్ని అనుభవించ 

గలుగుతాడు నటుడు, గడ్డి అమ్మేవాడి జీవితపు ఆనంవాన్నిగూడా. ఒక్క జీవి 
తంలో పాతికరకాల జీవితాలు: ఈ (పపంచాన్ని వెంటతీసుకుని ఎవరూ పోరు; 

మనం తినేది, తాగేది, అనుభవించగలిగే దే మన సొంతం. నా వెనుక వందభవనాలు 

వదిలి పెట్టినా ఆవి ఎందుకు పనికొస్తాయి? పెద్దపెద్ద భవంతులు, అందమైన స్రీలు, 

రకరకాల దుస్తులూ నటులకి దక్కుతాయి. ఎంకో అంద మైనయునతులు వాళ్ళ 

పక్కన నటించవలపినస్తుంది, వారీ హావభావాలు, (ప్రతిభ, వరదావేసుకునే స్రీల 
హృదయాలుకూడా ఆపహరిస్తాయి. బంగళాలలో నుండే డబ్బుగల త్రీల హృదయా 

లనుకూడా ఆకర్షిస్తాయి. ఐకకతికు ప్రపిద్దులెసి నటులు, నటీమణు లఎదిరిపేర్లు 

గు ర్తుండేవి, వాళ్ళ డబ్బువివరాలు, ఇతరపుకార్లు కూడా; ఏదో ఒకవిధంగా 

బొండాం: చేరుదామవి అకనికి తొందరకలిగేవ. ఆ తర్వాక అదృష్టం ఆదే వరి 

సుంది, 

దిరకత్కు ఆందరికన్నా పెద్దవాడు, నమ్మదగిన మ్నితుడు, రైల్వే మేర్తీ 

నాపీరుద్దీన్ కొడుకు జమీల్. బరకత్ తన సుఖస్వప్నంగురించి జమీల్కు చెప్పాడు. 

జమీల్ కూడా ఆ స్వపష్నలోకంలోకీ చేడానికి ఆతురత పడుతున్నాడు. ఆతని ఆర్షిక 

స్టికగూడా అంత బాగాలేదు. దికోకత్ తల్లిని (బతిమాలి, వేలకొలదిరూపాయలు 

సంపాదించి ఇంటికి పంపుతానని ఆశ మాపి, అలిగి, ఇంట్లోనుంచి పారిపోతానవి 

బెదిరించి, 105 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. తనభార్య నగలుకూడా కొన్ని రహ 

స్యంగా తీనుకుని జపీల్తోకలసి బొంబాయి చేరాడు ఇద్దరూ మలాడ్, శాంతా 

(క్రూజ్. దాదర్లలో సినిమా స్టూడియోలచుట్టూ తిరగసాగారు. కానీ స్టూడియో 
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వఠాను, ద్వార ందగ్గర వుండే గూర్జా, వ్వర్గావికి కాపలాదార్ల యిన ఇ(కాయల్, జిబా 

యల్ కన్నాకూడా ఎక్కువ జాగ త్తగా నిర్మొహమాటంగా అడ్డగించారు. తమ 

దగ్గరవున్న డబ్బంతా ఖర్చుపెట్టికూడా వాళ్ళు స్టూడియోలోపలికి అడుగు పెట్టలేక 
పోయారు. కానీ ఇద్దరూ యువకులు, గాఢతపస్ప్సులో వున్నారు. చివరికి ఓరోజు 
వాళ్ళకి లోపలికివెశ్ళే అవకాశం లభించింది. ఇద్దరికీ సినిమా రెస్టారెంటులో చోటు 

దొరికింది. నెలలతరదిడి విప్కీ-సోడాగ్డాసులు, టీ కప్పులూ, పేట్లు కడిగిన తర్వాత 

తాము బొ త్తిగా అనుభవకూన్యులమని వారికి అవగాహనమయింది. సినిమార ంగంలో 

(పవేశించటావికి ఒక్ అందమైన అప్పరన పక్కన వుండటం చాలా అఆవనరం. 

ఆ (పవంచంలో ఆందమైన స్త్రీలవిలువ దేవదూతల విలువకన్నా కొంచం ఎక్కువ 

గానే వుంటుంది. 

సినిమాకంపెనీ యజమానిగారి కారుడై 9వర్ మురీద్ ఖాన్ వంజానీ రాజిప్పుత్ర 
మునల్మాను. అతను ఒకరోజు దిరకత్ని, జమీల్ని బాగా చివాట్లు పెట్టాడు. 

“పఠాన్ కొడుకులై ఇక్కడ ఈ వేశ్యలు తాగిపడేసిన ఎంగిలికవ్చులు కడుగు 
తున్నారా !” ఆని  కోప్పడ్డాడు. ఇద్దరికీ ఒక మోటర్ మరమ్మ త్తుచేపే కార్టానాలో 

ఆతను ఉద్యోగం ఇప్పించాడు. జమీల్ మేస్ర్రీపని నేర్చుకోసాగాడు. కావి బిరకత్కు 
ఆపని నచ్చలేదు. కొద్దిరోజులు ఆకను కార్టానాలో కూలిసవి చేశాడు. ఒక టాక్సీ 

వావికి క్లీనరుగా కుదిరి డ్రై ౦వరుపవిగూడా నేర్చుకున్నాడు. బిరకత్కు ఐస్సు కంపె 
సీలో ఉద్యోగం దొరికింది కానీ అతను ఆ పవి చేయలేకపోయాడు. 

దిరకత్కు టాక్సీ నడపటం అంటే చాలా ఇష్టం. అందులో స్వాతం త్యత 

వుంది. మిత్రులలో కూర్చుని గొప్పగా చెప్పేవాడు___"అరేయ్, ఇవ్వాళ ఒక అంద 
మైన లేడీ కిరాయి దొరికింది. నన్ను ఎంతగా మోహించిందం పే టాక్సీనుంచి దిగ 
డానికే ఒప్పుకోలేదు. బాడుగ ఇవ్వబోయేసరికి నేమ కన్నుకొట్టి నవ్వాను. పది- 

పదివి రెండునోట్లు ఇచ్చింది. తన దింగళాకు రమ్మవిచెప్పింది....” ఇటువంటి 
కథలు వినిషించేవాడు. విజంగానే అటువంటి సుభాన్నిపొందిన ఆనందం ఆతవికి 

కలిగేది. సినిమాతో నందింధం వుండేవాళ్ళవిగూడా ఎక్కించుకుని తిరిగేవాడు. 

"అప్పుడప్పుడూ ఎక్ న్హాలమ డబ్బు తీసుకోకుండానే ఎక్కి-౦చుకు నేవాడు. 

బరకత్ జబ్బువడి వంజాము తిరిగివచ్చాడు. ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు. 
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ఒక తమ్ముడు మిల్లులో “గేట్ _క్రీ పఠ్"గా చేరాడు. చిన్నతమ్ముడు దింధువుల మగ్గాల 

కార్థానాలో తరిఫీదవుతూ పదిహేనుకూపాయణ సంపాదిస్తున్నాడు. తల్లికి ఇదివర 
కటికన్నా జబ్బు ఎక్కువయింది. ఆతని భార్యవల్ల పోట్లాటలు ఎక్కువ అయాయి. 

“అల్లుడు చెడుమార్షంలో పడిన దేశ, ద్రిమ్మరి, అమ్మాయిని ఆ త్తవారింట్లో వాళ్ళు 

బాధ పెడుతున్నారు !' అని సకీనా ల్లి తండి అంటున్నారు. 

సకీనా తన పినతండ్రిగారి కుమారువి వివాహానికి (గ్రామం వెళ్ళింది, మళ్ళీ 
తిరిగి రాలేదు. ఆమె అన్న ఆమెను ఇంట్లోనే వుంచేశాడు. “ఎవడికైనా ధైర్యం 

వుంపే వచ్చి తీసు కెళ్ళమను 1" అన్నాడని వదంతి. దికకత్కు (గామంలో వుండటం 

నచ్చలేదు. లాహోర్ వెళ్ళి ఉద్యోగం అన్వేషిస్తూ బారిస్టర్ సరోలాకు చాలా సర్టిఫి 

కెట్లు చూపించాడు. ఆయన ఆతన్ని డై 9వరుగా పెట్టుకున్నారు. బొంబాయి తిరిగి 
'వెళ్ళి పినిమాలో పవిచేయాలన్నకోరిక బరకత్ మననులో అలాగే వుండిపోయింది. 

హోటల్లో రెండురోజులుండి దిరకత్ సోమాని 'మవామా” తీనుకెళ్లాడు. 
జమీల్ అతనికి తనపక్కన ఖభాళీగావున్న భోలీ (గడె) ఇప్పించాడు. రేషన్ కార్డు 
గూడా తయారుచేయించాడు. యుద్ధపురోజులు. బొంబాయిలో రేషన్ కార్డు లేకండా 

పిండి పప్పుకూడా దొరకటం దుర్తభంగా వుంది. ఆ పేటలో అనేకమైన ఎ త్తెన 

మూడంతస్టుల ఇళు, భవనాలు ఎదురుదిమరు” వున్నాయి. [కింద అంతస్టులలో 

సుమారు అందరూ నాగరా చెప్పులు కు'కే వాళ్లు వుండేవాళ్ళు. ఒకొక్క వాటాలో 

చాలా పరివారాలు వుండేవి. సూర్యుని వెలుగు వున్నంక వర కూ మాదిగ వాళ్ళు, వాళ్ళ 

భార్యలు వసారాల్లో కూర్చుని చెప్పులు కుడుతూ వుంచవాళ్లు. సాయంకాలం అవ 

గానే మొగవాళ్ళు నెప్పులు అమ్మడానికి పెళ్లి పోయేవాళ్ళు, స్త్రీలు వంట వండటంలో 

నిమగ్నులె. పోయేవాళ్లు, ఒక్కొక్కగదలో రెడు మూడు పొయ్యిలు మండుతూ 

వుండేవి. గదులన్నీ 'పొగవల్ల నల్లబదిడిపోయాయి. స్నానం చేయడం, బట్టలు వుత 

కడంవల్ల, అంట బృగిన్నెలు తోమడంవల్ల బురదవీళ్ళు ఎప్పుడూ (పవహిస్తూవుండేవి. 

(పతి అంతస్తులోనూ విడివిడిగా స్వానపుగదులు, మరుగుదొడ్డు వున్నాయి, ఎదు 

రుగా చెవ్పులు కుప్రేవాళ్ళ బిట్టణ పశువులచర్మం మాదిరిగానూ, వాళ్ళభార్యల 
ఎరుపు-నలుపు ర ంగులలో వున్న పెద్దలంగాలు గొడుగుగుడ్డలమాదిరిగా ఎండుతూ 

వుండేవి. ఈ దిట్టలవల్ల, చర్మంనుంచివచ్చే దుర్గంధంవల్ల భవంతి ఆంతా వాసన 
కొడుతూ వుండేది. 
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(క్రిందగదులకు పె అంతస్థులో ఈ చెప్పులుకు క్షు వాళ్ళకన్నా మంచి ఆర్డిక 

ప్టితిలోమా, సామాజికప్టితిలో నూవున్న - కార్జానాలలో పనిచేసే కూలివాళ్లు, బీద 

క్తర్కులు, డై వర్లు మొదలై నవాళ్ళు వుండేవాళ్లు. ఈ గదులలోకూడా చాలామంది 

మనుషులు, పరివారాలు కలిపివుండే వాళ్లు. అక్కడే మనుష్యులు జవ్మిస్తూవుంటారు, 

జబ్బుపడినవాళ్లు. ముసలివాళ్లు పు'పేవాళ్ళకోసం చోటు వదిలిపెట్టి చచ్చిపోతూ 

పుంటారు. 

జమీల్ దిరకత్కోనం మూడుకుటుంబాలు వుండదగిన గదిలో చౌకలో' 

ఏర్పాటు చేయగలిగేవాడు, కానీ దిరకత్ సోమాకు వీలుగా వుండాలన్న ఆలోచనతో 
ఎక్కువ ఆర్దె ఇచ్చి గదంతా తీపేసుకున్నాడు. 

సోమా మహీమ్లోని ఈ గదిలోకవచ్చి చాలా భయంచెందింది. మొదటి 

రోజుయితే దిరకత్ పంపునుంచి నీళ్ళు, దగ్గరలోవున్న దుకాణంనుంచి భోజనం 

తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. కానీ రోజూ ఇదంతా చేయడం ఆతనికి కుదరదు. “గోధుమ 

పిండి, పప్పు, బియ్యం, పంచదార తెచ్చుకోవడంకోనం పచారీదుకాణం ఎదురుగా 

రేషన్కార్డు తీసుకుని గంటలకరోదిడి విలజడాల్చి వస్తుంది. నేను ఉద్యోగాన్వేషణ 
కోనం వెళ్ళనా లేకపోతే దుకాణం ఎదురుగా 'క్యూ' లో నిలదిడనా?ః పక్కనే 

దుకాణం వుంది. స్రీలకు తొందరగా దొరుకుతుంది. నువ్వే వెళ్ళి తీసుకువస్తూ 

వుండు" అని బరకత్ సోమాకో చెప్పాడు, 

లాహోర్లో ఇంట్లోకి కావలసిన సామాను తేవడానికి సోమా కారులో 
వెడుతూవుండేది. బొంబాయిలో రేషన్ దుకాణం ఎదురుగా ఫర్లాంగు ఫర్లాంగు 

పొడవైన క్యూలు వుంటాయి. ఒక్కొక్క అడుగూ జరుగుతూ సోమాకి గంటల 

తరబడి గడచిపోయేవి. “ఈ రేషన్కన్నా ఎక్కువధరకి కొనడం మంచిది, లేక 
పోతే తినకుండా పడుకోవడం మంచిది” అనుకునేది సోమా. వంటచేపీ ఐరకత్కోస ౦ 

నికీకీస్తూ వుండేది. “గాభరాపడకు, నేను తొందరలోనే నీకు పివిమాలో పనిచేసే 

ఏర్పాటు చేసాను. నేను అవసర మైనవాళ్ళని కలుసుకుంటున్నాను' అని బరకత్ 

వచ్చి ధైర్యం చెప్పేవాడు. 

పక్క గదులలో వున్న త్రీలు సోమాతో మాట్లాడా లని ఉదిలాటపడ్డారు. 

రెండు మూడు పరివారాలుకలసి ఒక్కొాక్కగదిలో వుంటూవుండేవాళ్లు. వాళ్లు 



ఆశయం విలువ 288 

సోమావి తమవద్ద కూర్చునేందుకు, తమతో మాట్లాడేందుకు పిలిచారు. కావీ ఆమె 
వాళ్ళదగ్గర ఒక్క క్షణంకన్నా ఎక్కువసేపు వుండలేకపోయింది. ఎడమవైపున గది 

లోనివాళ్లు దకీణ్యపాంతంవాళ్ళు. సోమా వాళ్ళభాషనికూడా అర్థం చేసుకోలేక 

పోయింది. పక్కగదిలోవున్న ఆమెభర్త డై9వరు, మంచి ఉద్యోగం వెకుక్కుం 

టున్నాడు. పక్క_వాళ్ళుగూడా సోమాని గదంతా తీసుకుని డబ్బువి అనవసరంగా 

ఇర్చు పెపేవాళ్లుగా తలచి ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. 

సినిమాపని నే నెలా చేసాను? ఆనుకుంది సోమా. బారిస్టర్ జగదీశ్ మీద 

మననులో ద్వేషం కలిగినాకూడా ఆతని సంపర్కంవల్ల పొందిన తన ఆకర్షణపట్ల 

ఆమెకు విశ్వాసం వుంది. తన కంఠమాధుర్యంమీదకూడా నమ్మకం వుంది. 

కానీ ఆటువంటిపవి అందరిఎదుట ఎలా చేయగలుగుతుంది ఆని ఆమెకు సందేహం 

కలిగేది. ఆమె చాలాసార్లు సినిమా చూపింది, చూడటానికి బాగావున్నట్లు అనిపిం 
చింది కానీ తను స్వయంగా ఆందరిఎముటకు వెళ్ళటం, పాడటం, ఆమెకు ఆవమాన 

కరంగానూ, పిగుగానూ అనిపించేది. ది5కత్ నంపాదించాలనీ, తను ఇల్లు చక్క 

బెట్టాలనీ అనుకునేది కానీ ఈ మాట ఏ ఆధికారంతో అతనితో ఆనగలదు? 

మహీమ్ వచ్చినతర్వాశ బరకత్ బెరుకులేకుండా సోమాతో అధికార 
యుతంగా మాట్లాడసాగాడు. పరిబోనం, వేళాకోళంకూడా చేయడం మొదలు 

పెట్టాడు. ఆమె మెదలకుండా వుండిపోయేది. ఒకసారి లాహోర్లో బరకత్ 

రైర్యంచేసి పరిహాసం చేశాడు. "అమ్మగా కూ, కొంచం వీదవాళ్ళనిగూడా దృష్టిలో 

పెట్టుకోండి 1" అన్నప్పుడు, ఆది విని సోమా నుదుటిమీద ముడుతలు పడ్డాయి. 

“ఏంటి వాగుకున్నావ్ ! ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటే అయ్యగారితో చెప్పుకో 1" 

అన్నప్పటి సోమా ముఖాకృతి మాటిమాటికీ గుర్తుకు రాసాగింది. దిరకత్ ఇప్పుడు 
కూడా సోమా మౌనంగా వుండటంచూపి జంకేవాడు, ఏం తిట్టకుండావుం టే ఫరవా 

లేదు అనుకున్నాడు. 

సోమా ఏమీ విసుక్కునేది కాదు. సంతోషించేదీ కాదు. టీ గానీ భోజనం 

గానీ తయారుచేయాలని ఒంకపెట్టి తప్పించుకుపోయేది. ఏదై నా మాటనుగురించి 

చిరకత్ ను పిలవాల్సివ స్తే అనునయంగా “అన్నా” అని పిలచేది. వినుక్కోోవడం, 

తిరస్కరించాల్సిన పరిస్టితి సోమాకు ఎప్పుడూ కలిగేదికాదు. తనంతట తానే అన్నిం 
M--19 
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టికీ ఒప్పుకుని బరకత్తోపాటు, ఆతని ఆశయంలోకీ వచ్చింది. ఆమె అన్ని 
విధాలుగానూ అతని దయకోసం ఎదురుచూస్తూ వుండేది. దిరకతే ఆమెకోసం 

అన్నీ చేస్తున్నాడు. ఆటువంటప్పుడు బఃకత్ ని ఏ ముఖంతో ఎదిరించటం, తిరన్క- 

రించటం చేయగలుగుతుంది । మొగాడు న్తీని తన ఆనందంకోనమే పోషిస్తాడు, 

నహిస్తాడు. కేవలం ఒక్క ఉపాయం ఆమెదగ్గర వుంది. బరకతీని అన్నా అని 

పిలచి, అతని హృదయంలో ఏవిధమైన కోరిక కలగకుండా సహృదయత తో కూడిన 

భావాల్ని లేపడానికీ (పయత్నించేడి, సోమా పనీ=-పాటలను గురించినమాటలు 
మాట్లాడేది. “అన్నా, పివిమావని నావల్లి ఎలా అవుతుంది? నాకు ఆంత నేర్చు 

ఎక్కడుంది ? అన్నా, నువ్వు రోజంతా బాధపడి అలసీపోతున్నావ్. ఆది దొరక్క 

పోతే నాకు ఎవరిఇంట్లోనెనా పనిచేసే ఉద్యోగం ఇప్పించు. అన్నా, ఇది చాలా 
పెద్దనగరం, ఇక్కడ వీకు మంచి ఉద్యోగం దొరకవచ్చు” ఆని చెపుతూవుండేది. 

బరకత్ రాత్రికి తిరిగివచ్చేసరికి సార్మాత్రాగి వుండేవాడు. ఆ సారా దుర్గంధం 

సోమా హృదయాన్ని వికార పెట్టసాగేది. బారిస్టర్ అప్పుడప్పుడూ |త్రాగేవారు. 
అయినా ఆ పావీయంవల్ల ఆంత చెడువానన వచ్చేదికాదు. చాలాసార్లు ఆయన 

సోమానిగూడా తన గ్లాసులోంది గుక్క నింపుకోమని బలవంతం చేశారు. (తాగి 

ఆయన రకరకాలమాటలు మాట్లాడుతూ గొడవ చేపేవారు. ఆ సమయంలో ఆయన 

నుంచి మత్తువల్ల కలిగే సుఖం కలిగేది. సోమాకు ఇప్పుడు ఆస్మృతి చాలా ఆయి 

ష్టంగానూ, అవమానకరంగానూ తోదింది. జఆదంతా మళ్ళీ జరుగుతుందా? లేదు, 

ఇప్పుడయితే గారిపటింకెగి [కింద ముికిగుంటలో పడిపోయింది. ఇంకా ఏం 

నాశనం అవుతుంది? అప్పుడు గాలిపటం ఎంత ఎత్తున ఎగిరింది.__అవి 

తనలో తాను అనుకునే. 

సోమా దిరకత్కు భోజనం పెట్టి, తను తివి పల్లాలు, గిన్నెలు తొలవడానికి 
కూర్చునేది. ఇంతలో బరకత్ విద్రపోయేవాడు. సోమా దీసం ఆర్బేపి చీకటిలో 
కళ్ళు తెరుచుకునే పడుకునేది. “ఇలా ఎన్నాళ్ళు సాగుతుంది? నా విషయం ఏమవు 
తుంది ?' అవి ఆలోచిస్తూవుండేది. సోమాకు స్టూడియోలో చోటు వెతుకుతూ బర 
శత్కు మూడువారాలు గడచిపోయాయి. ఆతను జమీల్ దగ్గరనుంచి నలభై అప్పు 
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'శీసుకువి వాడేశాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినాకూడా *ఏక్సర్ ఏజస్పీతో మాట్లాడు” అనే 
సమాధానం వినిపించేది. ఆతను నిరాశ పడేవాడు. 

దిన్ వారీ బరకత్కు పాత పరిచయస్తుడు. కష్టకాలంలో “ఎక్ స్తా) ఏజన్సీ” 

పనిచే పేటప్పటినుంచి బరకత్కి పరిచితుడు. ఐరకత్ అతన్నిచూపి, “ఆరే! మేము 
'ఆన్నంతినేది కష్టపడి పవిచేపిరా 1" అవి నవ్వేవాడు. 

దిన్ వారీ ఇప్పుడు “వా శేఫొజ్" కంపెనీలో సంభాషణలు (వా పేపని చేస్తు 

న్నాడు. ఆతను చదువుకున్నవాడని బరకత్కు తెలీదు, బరకత్ బన్వారీతో సోమా 

ఆందంగురించి, ఆకర్షణలిగురించి పొగిడి చెప్పాడు... “మి తుడా, ఒక రత్నాన్ని 

పటుకొచ్చాను. పంజాబు కొండ(పాంతంనుంచి । ఆమెకు సూడియోలో ఎక్కడైనా 
అ జ న్ా 

చోటు చూపించు.” 

“తమ్ముడూ, ఏజెన్సీవిళ్ళతో చెప్పు, లేకపోతే వాళ్ళకు కోపమొస్తుంది. 
నువ్వు ఇవ్వాళ ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తావు, రేపు పాతికమంది అవసరమైతే 
ఎవరు సమకూరుస్తారు? ఈ తలనొప్పి ఎవరు భరిస్తారు! అన్నాడు దిన్ వారీ, 

ఐరకత్ ఎక్ స్టా? ఏజప్సీవాళ్ళం టే భయపడేవాడు. వాళ్ళవశంలో ఎవరై నా 

పడితే కీవికాంఠతం౦ం ఎక్ స్టాంలుగా పుండాల్సిందే. రక్తం తాగుతారు. కంపెనీనుంచి 

ఒకొక అమ్మాయికి పదిరూపాయలచొప్పున తీసుకుంటారు. వబీదవాళ్ళకేమో 
ఆయిదురూపాయలు ముట్టచెపుకారు. ప్రీమీద ఒక్కసారి వాళ్ళ ముద్రపడికే 
ఏ కం౦పెవీగూడ' ఆ స్త్రీని తిన్నగా తమ స్టూడియోలోకి తీసుకోదు. ఈ ఏజస్పీవాళ్ళు 

బాగా నాట్యంచేపే ఆడవాళ్ళని పది = పదిహేమరూపాయలలో కొట్టుకొస్తారు. 

సోమాకి ఇంతవరకూ ఏమీ రాదు, వీళ్లు స్ఫూడియోగేటుకి అడ్డంగా నిలదిడతారు, 

ఆది చాలా ఇచ్చింది, కమీషన్ తీసుకోకుండా ఎవరినీ లోపలికి వెళ్ళనివ్వరుం 

డై రెక్టరుగారి పలుకుబడివున్న మనిషయితే ఎవరికైనా చోటు ఇప్పించగలుగుతాడు. 

దిరకత్ నిరాశచెంది దారేఫాజ్ స్టూడియో రెస్టారెంటునడిపే జీవాదగ్గరకు 
చేరాడు. ఆయిదుసంవక్సరాల క్రితం అకనిదగ్గర పేట్లు కడిగేవవి చేశాడు. ఆ సమ 

యంలో రెస్టారెంటుపరిస్టితి అదోలా వుండేది. ఇప్పుడు రెండు సొంతఇళ్లు, ఒక 

టాక్సీ వున్నాయి. స్టూడియోలో రెస్టారెంటు నడుస్తూనే వుంది. దీనితోబాటు 
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ఆతను ఎక్స్ట్రా) ఏజెస్పీగూడా చేస్తున్నాడు. బరకత్ జీవాకు తన పాతప్టితివి 

జ్ఞాపకం చేయకూడదని అనుకున్నాడు కానీ చురుకైన జీవాదృష్టి, ఆధికారయుత 
మైన (పశ్నలముందు ఆతను ఏమీ దాచలేకపోయాడు. 

" ... ఎక్కడినుంచి తీసుకొచ్చావ్ $” జీవా అడిగాడు. 

“షాహంకారుగారూ, పంజాబు కొండపాంతంలో వుండే రత్నం. చూడ. 

గానే తెలునుకుంటారు 1" అన్నాడు బరకత్ హుషారుగా. 

“వయసు ఎంత వుంటుంది 1? 

బరకత్ వయసు బాగా తగ్గించి “వుంటాయి, పంధొమ్మిది ఇరవై నంవత్ప 

రాలు |” అన్నాడు. 

“ఏమన్నా కొద్దిగా నేర్చుకుందా ?" 

“మీరు ఆమెను చూడండి : అన్నీ వెంటనే నేర్చుకుంటుంది." 

“మంచిది చూద్దాం.” జీవా ఆను ఆడిగాడు కానీ ఎక్కువ్యశద్ద్ధ తీనుకో 
లేదు. 

దిరకత్ జీవాదగ్గర మధ్యాహ్నం రెండుగంట౭వరకూ వేచివుండి రెండు 
గంటలతర్వాత అతన్ని తమ ఇంటివైపు తీసుకు వెళ్ళడంలో సఫలుడ మయ్యాడు. 

సిగ్గుపడుతూ తనగదికి తీనుకు వెళ్లాడు, 

సోమాకు అతన్ని పరిచయం చేశాడు. “ఈయన మనల్ని కలుసుకోవాలని 

వచ్చిన షాహుకారుగారు" అవి చెప్పాడు. 

సోమా ఒకవైపున ముడుచుకుని కూర్చుంది. జీవా |క్రీగంటితో ఆమె ముఖం 
వైపు, శరీరంవై పుచూస్తూ అంచనా వేసుకుంటున్నాడు, తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు 
బరకత్ జీవాకు మళ్ళీ హామీ ఇచ్చాడు._“ఈమె బంగళాలలో పెద్దపెద్దవాళ్ళలో 

కలిసివుంది. ఇప్పుడు సిగ్గుతో ముడుచుకునివుంది, సమయం వచ్చినవ్పుడు విచ్చు 
కుంటుంది. అప్పుడు చూడండి ! పేజిమీద వెలుగు, మధుని, చందాని తల దన్నక 

పోతే మూ(తంతో మీసం గొరిగించుకుంటాను' అన్నాడు. 

జివా బరకత్ని సోదరభావంతో కారులో పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఒక 
నిగరెట్టుఇచ్చి నచ్చజెప్పాడు._"చూడు బాబూ, ఐరువులుమోసే గుర్రం రేసులలో 
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చరుగెత్తలేదు. ఈ అమ్మాయి స్టూడియోలో గుంపులో కలిపి వుండటంకన్నా 
ఇంకేమి చేయగలదు ? ఆమెకు ఇంతవరకూ ఏమీ రాదు. ఆమెకు ఏదైనా నేర్ప 
డానికే రెండుసంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆస్పటివరకూ నువ్వు ఈమెని సంపా 

దించనీ. మళ్ళీ ఇంకెవరినన్నా తీసుకురా. ఈమెకు స్లూడియోవాళ్ళు అయిదు కాక 
పోకే పది ఇస్తారు. మేము నీకు ఈ మెకోసం ఇరవై పాతిక ఇప్పించగలం.' 

దిరకత్ కి వేరే గత్యంతరం తోచలేదు. జీవా విర్ణయానికి తల ఒగ్గవలని 
వచ్చింది. జీవా అతనికి 'ఖడా-పారసీ" దగ్గర ఒక దింగళా చూపించి, రాత్రి పది 

గంటలకు అక్కడికి తీసుకురమ్మని చెప్పాడు. ఒక పదిరూపాయలనోటుకూడా 

చిరకత్ కి ఆడ్వాన్సుగా ఇచ్చాడు. సాయంత్రం కారు పంపిస్తానన్నాడు. 

దిరకత్ తరచు ఉదయంవెళ్లి అర్ధరాత్రి ఇంటికి తిరిగివచ్చేవాడు. ఆరోజు 
అతను సూర్యా స్తమయం వేళ కే వచ్చేశాడు. ఆతనిచేతిలో బాదంరంగులో కాగితం 

నంచి వుంది. ఆ సంచిని సోమాచేతికి ఇచ్చి "వంట త్వరగా చెయ్, భోజనంచేసి 

తొమ్మిదింటికి ఒకచోటికి వెళ్లాలి. షాహుకారుగారి కారువస్తుంది. సినిమాపవి 

గురించి నీకు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషుల్ని పరిచయం చేయాల్చివుంది. వాళ్ళు చాలా 

పెద్దమనుషులు. అతి కష్టంమీద ఈ ఏర్పాటు చేశాము. ఎంతో బితిమాలి, ముఖ 

స్తుతి చే_పేగావీ వాళ్లు ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళతో చాలాగౌరవంగా, సమయం సందర్భం 
తెలుసుకుని మాట్లాడు. సినిమాలో ఉద్యోగం ఆంత తేలికగా దొరకదు” అన్నాడు. 

ఆ కాగికపుసంచీలో ముఖానికి పూసుకునే పౌడరు, పెదిమలకు వేసుకునే 

ఎర్రరంగు వున్నాయి. ధర్మశాలలో ధనసింగ్గూడా ఆమెకు పౌడరు, (క్రీ 
తెచ్చిఇచ్చాడు. లాహోర్ లోకూడా ఆమె పౌడరు, కాటుకా పెట్టుకోసాగింది. మనో 

రమ, తదితరష్ర్రీలను చూపి జుట్టుగూడా కొ _త్తవిధంగా ఆలంకరించుకో సాగింది. 

కానీ ఆమె కృతిమ మైన అలంకారం చేసుకున్నట్లుగా అనిపించేదికాదు. రాత్రిపూట 

బారిస్టరుగారిదగ్గరకు వెళ్ళేబప్పుడు ఆమె కుంకంకూడా పెట్టుకునేది. ఆ బొట్టుచూసి 
ఆయన ముఖంమీద సంతోషం నాట్యం చేపేది. ఈరోజు ఆమెకోనం అలంకరణకు 

ఆ నస్తువులను బరకత్ ఈ పద్దతిగా తెద్చాడు. 

సోమా మోకాళ్ళమీద గడ్డం ఆనించుకుని చాలా వేపటివరకూ ఏదో పోగొట్టు 
ఈన్నదావిలా కూర్చుంది. సుమారు తొమ్మిదిగంటలప్పుడు దిరకత్ గు ర్హుచేపేసరికి 
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లేచి చీర మార్చుకుంది. బరకత్ తెచ్చిన చమ్మీ. అద్దివచీరలు ఆమె ఇంట్లో విత్యం' 

వాడుకునేందుకు ఉపయోగించుకుంటోంది. లాహోర్నుంచి కట్టుకువచ్చిన తెల్ల 
చీరవి ఆమె వుతికి అవసరం ఆయినప్పుడు కట్టుకోవడానికి అర్రే బెట్టింది. పెద్ద 

వాళ్ళదగ్గరకు వెళ్ళేందుకు అదేచీర సరై నదనుకుని కట్టుకుంది. ఆమె హృదయం 
ఎందుకో వణికిపోతోంది. కానీ ఇంకొకమార్షం లేదు. జీవా కారు వచ్చింది, బర 
కత్ కారులో ఆమెపక్కనకూర్చుని అన్నీ తెలుసుకువి సమయానుకూలంగా (పవ 

_ర్రించమని ఆమెను హెచ్చరించాడు. 

ధనవంతులు, పెద్దవాళ్ళు వుండతగిన పెద్దదై న ఇల్లు. నౌకర్లు ఒకేవిధమైన 
_ దుస్తులా ధరించివున్నారు. షాహుకారుగూడా కనిపించాడు. షాహుకారు బిరకత్ని 

చూపి “వచ్చారా?” అని మెట్లదగ్గరవున్న చిన్నగదివై పు చేత్తో సౌంజ్ఞచేపి "రండి" 
అన్నాడు. షాహుకారుతోబాటు ఇంకొకవ్య క్రిగూడా వాళ్ళతోబాటు గదిలోకి 
వచ్చాడు. సోమా అర్హం చేసుకోలేకపోయింది. ఆ వచ్చినవ్యక్తి గోడలో ఏదో 
తిప్పాడు, గదికివున్న చెక్కతలుపు మోతచేస్తూ మూసుకుపోయింది. వాళ్ళ కాళ్ళ 
[కింద తివాచీ పెకి లేవసాగింది. నాలుగువై పులా గోడలు వేగంగా క్రిందకు జరు 

గుతూ వెళ్ళిపోసాగాయి. సోమా పక్కన విలబడివున్న షాహుకారు విశ్రాంతిగా 

చుట్ట కాలు స్తున్నాడు. సోమా భయపడి బిగ్గరగా 'కేకలేద్దామనుకుంది. ఇంతలో 
పంజరంలావున్న గది ఆగిపోయింది. ఎదురుగా వరండా కనిపించింది. పక్కనే 

వున్నవ్య క్తి గోడను తాకాడు. తలుపు శబ్దంచేస్తూ తెరుచుకుంది. షాహూకౌరు 

బియటకురమ్మవి సౌంజ్ఞచేసి “రండి” అన్నాడు. 

షాహుకారు సోమాని సోఫాకుర్చీలతో అలంకరించబడిన ఒక గదిలో 

కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఆమె భయవడసాగింది. ఇదేమిటి । ఉచ్చులో పడ్డానా? 
అక్కడినుంచి తప్పించుకుని భయటపడటం కష్టం. భూమిమీదనుంచి ఎంత ఎత్తుకు 

వచ్చిందోకూడా తెలియదు. పిలి స్తే బరకత్ వినిపింగుకోనుగూడా లేడు. 

=== ఇది వైజ్నాధ్ పోలీసుఠాణాకన్నా కూడా భయంకర మైన (వదేశం. 

గడిబయట మాటలు, నవ్వులా వినిపించాయి. ఎవరో ఒకవ్య క్తి తలుపులాగి 

తొంగిచూసి వెనక్కు వెళ్ళిపోయాడు. రెండునిముషాలతర్వాత షాహుకారులా 

దుస్తులు ధరించిన ఒకవ్య క్రి లోపలికి వచ్చాడు. సోఫామీద సోమాని ఆనుకుంటూ. 
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కూర్చున్నాడు. సోమా గాభరానడి పక్కకి జరిగింది, “అరే అలా సిగ్గువడతా 

వెందుకు 1" అని నవ్వాడు, 

షాహుకారు ముఖంమీద మత్తువల్ల నిండుదనం, ఎర్రదనం కవిపి స్తున్నాయి. 

సోమా ఆతనివై పు చూడలేకపోయింది. షాహుకారు వదిలే శ్వాసలో విటేశీమద్యం 
వాసన వస్తోంది. సేఠ్ తనచేతిని సోమా నడుంమీద వేయడానికి ఆమె వీపు వెను 

కగా పోవిచ్చాడు. సోమా అచేయి వున్నంతదూరంవరకూ అఆవళలికి జరిగింది. 

“ఆరే ఏమీ మాట్లాడ వేం, మేము విన్నుగురించి చాలా విన్నాం 1" సేఠ్ నవ్వాడు. 

సోమా తల వ౦చేనుకుంది. ఆమెకు ఒళ్ళంతా చెమటతో తడిసిపోతోంది. 

సేఠ్ జేబులో చెయ్యిపెట్టి వందరూపాయలనోటు దియటకుతీపి సోమావడిలో పడే 
శాడు___'రీసుకో, ఇప్పుడు సరిపోయింది కదా! అన్నాడు. 

సోమా వణుకుతూ నీర కొననుంచి దారంపోగు లాగుతూ "నేను ఉద్యోగం 

విషయం మాట్లాడడానికి వచ్చాను అన్నది చాలా నెమ్మదిగా. 

పేర్ సోమామాటని ఆరం చేసుకోలేదు. అతను ఉత్సాహంతో సోమాదగ్గ 
రకువచ్చి ఆమెని గట్టిగా పట్టకున్నాడు, 

సోమా విలవిలా తన్నుకుని లేచి విలదిడింది, 

మూపివున్న గది తలుపుమీద బలంగా తోసినచప్పుడు వివిపించింది. తర్వాత 
కోపంగా పోట్లాట. మేముగూడా డబ్బు దాచిపెట్టాం, మా డబ్బు దొంగతనంగా 

నంపాదించినదా ?' అన్న కేకలు వినిపించాయి. 

పేర్ లేచినిలబడ్డాడు, సోమాగూడా వెంటనే లేచి విలబడటంచేత నోటు 

(క్రింద పరచివున్న తివాసీమీద పడింది. సేఠ్ నోటుతీసి తలుపుదగ్గర కెళ్ళి “ఎవరూ” 

అవి ఆడిగాడు బొంగురుగొండుతో. 

“ఎవడ నేవాడి కొడుకు 1" దియటనుంచి చాలాకోపంతో విండిన కేక్ విని 

పించింది. “ఈ వంతుకు డబ్బు మే మిచ్చాం. చాలా కొ తది, మంచిఇంటి ఆడది 

వచ్చిందని మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు. పిలు: మీ షాహుకారుని: మోనం 

చేస్తాడా, మా డబ్బేం పూరికి నే వచ్చిందా ?" 

సేఠ్ తలుపు గడియతీళాడు._ "తీసుకో, తీనుకో, నీ డబ్బు తిరిగి తీనుకో।” 
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అనిచెప్పి పేర్ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. బయట పోట్లాడుకోవడం బిగ్గరగానూ. 
స్పష్టంగామా వినిపించింది.....మేము అందరికన్నా ముందు వెళ్ళడంకోనం డబ్బు 

ఇచ్చాం, ఇప్పుడిదేమిటి ।! మాకు మోనం ఎదురయింది | షాహూకారుని పిలు :” 

సోమా లోపలనిలబడి వణికిపోతోంది. లోపలితలుపు తెరుచుకుని ఒక 

నౌకరు వచ్చాడు. ఆతను సోమాని “అమ్మాయి, ఇటునుంచి రాః' అని పిలిచాడు. 

నొకరు సోమాని బాత్ రూంకువెశ్ళే దోవనుంచి వరండావైపు తీసుకెళ్లాడు. 

ఒక గదినిదాటి సోమావి మెట్ల మీదనుంచి (క్రిందకు తీసుకెళ్లాడు. సోమాకొళ్ళు వణుకు 

తున్నాయి. వాళ్ల ఇంకా మెట్లు దిగుతూ నేవున్నారు. నౌకరు సోమావి విర్మానుష్యం 

గావున్న ఒక చిన్నగదిలో కుర్చీమీడ కూర్చోబెట్టాడు. పైన పెద్దపోట్లాట జరుగు 
.తోంది.... “డబ్బు- “దొంగతనంగా సంపాదించినడబ్బు.... మోసం.... .... నమ్మక 

(దోహం మొదలై నమాటలు విగరగా మాటిమాటికీ వివిసించసాగాయి. 

సోమా రెండుచేతులతోనూ తలపట్టుకుని విశ్చేషరాలై. కూర్చుంది. బరకత్ 
గొంకుగూడా వివిపసోంది. అతనేం చెపుతున్నాడో సోమా అర్థం చేసుకో లేక 
పోయింది. కోపంతోనిండిన మరోగొంతుకూడా వివిపించింది “నువ్వు నన్ను 
మోసంచేస్తావా 1 ....వీ వం సముద్రంలో పారేయిస్తాను తెలుసా," ఆ మాటలు 
వినగానే సోమా విశ్చేష్టత వణుకుగా మారింది. 

“పద అమ్మాయి' అని నౌకరువచ్చి ఆమెను పిలిచాడు, 

సోమా బయటకురాగానే బరకత్ కవిపించాడు, ఐరకత్ ముఖంమీద భయం, 
కోపం రెండూ కనిపించాయి. అతనితోపాటు నన్నగా నీరనంగావుండి చొక్కా_- 
ధోవతి కట్టుకున్న ఒక ఆపరిచితవ్య క్రి కనిపించాడు. ఆ మనిషి సోమావంక పరి 
శీలనగా చూశాడు. 

బఐరకత్ తోబాటుపున్న వ్యక్రిగూడా వాళ్ళతో కలిసివచ్చాడు. కొద్దిదూరం 
'నడచినతర్వాత దిరకత్ అనుమానంతో “ఇప్పుడు బస్సు దొరుకుతుందో, దొరకదో 
శూడా తెలియదు |" అన్నాడు, 

“ఇప్పుడు బస్సు ఎలా దొరుకుతుంది; పదకొండు ఎప్పుడో అయింది; 
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వక్కన ఆవిడకూడా వుంది; ఇది తీసుకో, టాక్సీమీద వెళ్లు, మళ్ళీ కలుసుకుందాం!” 

అన్నాడు ఆ పక్కనవున్న వ్య క్తి. 

యుద్ధపురోజులు, 1844 వ సంవత్సరం. శత్రువుల విమానాలు రాత్రిపూట 

భూమిమీద వెలుగుచూపి, (ప్రదేశంగు రించి బాంబులు వేయకుండా వుండటానికి 

బొంబాయిలో “బాక్ ఆవుట్” వుండేది. రోడ్లమీద విద్యుదీపాలు వెలగటంలేదు. 

దుకాణాలలోగూడా దీపాలచుట్టూ కొయికాలు ఆంటించివుండటంచేత మనక వెలు 

తురు వపోంది. రాత్రిపూట రోడ్లమీద వెలుతురు లేకపోవటంచేత (ప్రజలుగూడా 

ఎక్కువగా దియటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. కార్ల లైట్ల మీదగూడా కాగితాన్ని అంటించి 

కాంతిని తగ్గించి నడుపుతూవుండేవారు. దిరకత్ సోమావి వెంటబెట్టుకుని, చీకటి 

రోడ్ల మీద టాక్సీని వెదుకుతూ ముందుకు నడుస్తున్నాడు. పళ్ళునూరుతూ "ఇంటికీ 
పద, విన్ను సరిగా చేస్తాను' అవి నెమ్మదిగా ఆదమాయిస్తున్నాడు. విద్యుద్దీపాలతో 
మిరమిట్లు గొలుపుతూ, సోఫాలకో అలంకరింపదిడిన గదిలో, పేర్ (ప్రవ ర్హనతో 
పోలి స్తే బరకత్ అదమాయింపు సోమాకు ఏమంత భయంకరంగా ఆవిపించలేదు. 

కొద్దిదూరం వెళ్ళినకర్వాత దఐరకత్ కు టాక్సీ దొరికింది. టాక్సీలో సోమా 

కళ్ళుమూసుకుని మౌనంగా కూర్చుండిపోయింది, బరకత్ టాక్సీలో చేతులు కట్టు 
కువి గంఖీరంగా కూర్చున్నాడు, వాళ్ళిద్దరూ ఆకలితో మాడపోతున్నారు. సోమా 
ఆర్హం చేసుకోగల స్రీ ఆనీ, అవసరాన్నిబట్టి తెలివిగా (ప్రవ ర్రిస్తుందనీ అతవికి 

నమ్మకం వుండేది. బారిస్టర్ని వేళ్లమీద ఆడించేది, కానీ ఇక్కడ ఎదురుతిరిగి 
ఒయ్యారం చూపించింది. సరిగా మాట్లాడలేదు. నన్ను మూర్డులి చేస్తుందా । నేనేం 
దీనికి కూలివాడ్డా ః నమ్మకదోహం,. మోనం....అతను తనగదికి ఎప్పుడు చేరు 

తామా అని ఎదురుచూస్తున్నాడు. 

గదికి చేరగానే కొంత పేపూ లోపల దాచుకున్న రై ర్యం దియటకు వచ్చింది. 
ఆమె వెక్కి వెక్కి. ఏడవటం మొదలు పెట్టింది. ముఖం చీరకొంగుతో కప్పుకువి 
గోడకు వీపు అనించి కూర్చుంది. 

బరకత్ కోపంలో చొక్కాచేయి మడిచాడు. నడుంమీద చేతులు పెట్టుకుని 
స్రోమాఎదుట నిలబిడి పళ్ళునూరుతూ “నేను నిన్ను వాళ్లతో గౌరవంగా వుండమని 
చెప్పిపంపితే నువ్వు వాళ్ళతో సరిగా మాట్లాడలేదా ౩1" అవి అడిగాడు. 
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హోమా ముఖంమీదనుంచి చీరకొంగు తీసేసి తడిసినకళ్లు పైకి ఎత్తింది... 

“పికేం తెలుసు, ఆతను ఏం చేయడం మొదలు పెట్టాడో [1 అని మళ్ళీ ముఖాన్ని 

చీరకొంగుతో కప్పుకుని ఏడవసాగింది. 
సోమా పొట్టలో వేగంగా ఐలంగా ఒక దెబ్బ పడింది, వెంటవెంటనే రెండు 

మూడుదెబ్బలు ఆమె తలమీద, భుజాలమీద పడ్డాయి. 

సోమా గుండె ఆగిపోయినట్ల విపించింప. ఆమె ఏడుపుగూడా ఆగిపోయింది. 

బరకత్ కోపంతో మండిపడుతూ వాగుతూనేవున్నాడు.__"దుర్మార్లురాలా | అక్కడ 
ఆ అయ్యగారి ఎదురుగా రొ'బైముక్క_లమీద కాళ్ళుచాపి పడిపుండేదానివి, నీ 

కక్కడ సిగ్గుండేదికాదు. ఇక్క_డ....లో పెరుగు తోడిపెట్టుకుని కూర్చున్నావా? 
వచ్చింది పెద్ద పతివ్రకలాగా, పిగ్గు చూపించడానికి బాబుకి । వందరూపాయలు నీళ్ళ 

పాలు చేపింది. సీ....లాంటివాళ్ళవి నేను బాగా ఎరుగుదును. 

సోమా దెద్బిలుతివి విశ్చేష్టుకాలై మోకాళ్ళమీద తలపెట్టుకుని ఏమీ కదల 

కుండా కూర్చుంది. మాట్లాడలేదు. 

“ఏం మాట్లాడ వేం? బరకత్ ఇంకొక దెబ్బ మళ్ళీ కొట్టాడు. 

“ఏం చెప్పను అన్నా? నెమ్మదిగా ఏడుపుగొంతుతో అన్నది సోమా 

ఆమె ఏడుపు ఆగిపోయిండ, “నేను నీ చెయ్యి పట్టుకు నే దచ్చానుగదా 1" అంది, 

దిరకతీ ఇంకా మండిపడ్డాడు... "వచ్చింది పెద్ద అన్నగారని చెప్పుకునేది. 

అక్కడేమో మెడమీద వచ్చిపడింది, నన్ను తీనుకెళ్ళమని । ఇక్కడ నా ఎముకలు. 

విరగకొట్టుకుని, నీకు తినిపించడానికి, నిన్ను పోషించడానికి తీసుకువచ్చానా? 

ఇవ్వాళ .... దుర్మార్గం అంతా విరక్కొడతాను. ఆలా కాకపోతే. నువ్వు చెప్పినట్లు 
చెయ్యవు.” 

దిరకత్ గదితలుపు మూసేపి వెళ్ళిపోయాడు. దియబ గొళ్ళావికి తాళం 

వేసిన చప్పుడుకూడా సోమాకి వినిపించింది. ఆమె శాకీరికంగానూ. మానసికం. 
గానూ నిశ్చేష్ణురాలై కూర్చువివుంది. అరగంటకన్నా ఎక్కువసేపు అదేవిధంగా 
కూర్చున్నమీదిట ఆమెకు కదిలేశ క్రి ఆలోచించే క్రి తిరిగి వచ్చాయి. ఒక విషయం 

మాటిమాటికీ మనసులో కదులుతోంది. తను ఆనవసరంగానే జీవించిఉండటానికి: 
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(వయత్నిసోందా? మరురాలోనే చచ్చిపోవాల్సింది, ధర్మశాలలో చచ్చిపోయేది, లేక 

పోకే లాహోర్లో చచ్చిపోయేది. అందరూ మోనం చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం 

జరగాల్పివుందో తెలీదు. మోకాళ్ళమీద గడ్డం ఆనించి కదలలేకుండా కూర్చుని 
ఆమె కొంత స్పృహలోనూ, కొంత కలలోనూ ఆలోచించసాగింది. సహించడం 

కన్నా వేరేమార్గం లేదు. తప్పించుకోలేదు. ఆమె కళ్ళనుంచి ఎడతెంపులేని ధారలు 
(ప్రవహిస్తున్నాయి. 

తలుపుగడియ తీసినశబ్దం వినిపించింది. పోమా కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంది. 

వక్కగది లోపలితలుపుగడియ తీయడంవల చప్పుడు కలిగిందని తెలుసుకుంది. 

పక్కగది పురుషుడు ర్మాతివంతులో పనిచేసి మిల్లానుంచి జరిగి వచ్చాడు. సోమా 

బరకత్ వచ్చాడేమో ననుకుంది. పారా ఎక్కడ దొరుకుతుందా ఆని ఆతను వెతు 
కుతూ వుండిపుంటాడు. 

గోడ ఆవతలినుంచి పెద్దగా పోట్లాడుతూ తిడుతూ, ధమ్ ధమ్ అవి కొళ్తే 

టటువంటి శబ్దాలు వినిపించాయి. ఒకస్త్రీ ఏడవజం ఏనవీంచించి ఇద్దరు స్త్రీలు 

వాళ్ళల్లో వాళ్లు తిట్టుకుంటున్నారు. యౌవనంలోవున్న స్రీ ముసలిస్త్రీని తప్పుడు 
చాడీలు చెపుకుందని తిడుతోంది. మునలావిడ దానికి సమాధానంగా ఆమెమీద 
వ్యభిచారం చేపిందన్న కశంకం అంటగడుకోంది. పురుషుడు తల నరికేసానని 
బెదిరిస్తున్నాడు, 

పక్కగదిలో విశ్శద్దిం వ్యాపించింది. దిరకత్ ఇంకా రాలేదు. సోమా గట్టిగా 

విట్టూర్చింది. అక్కడ వ్యభిచారం చేపిందని దెబ్బలు పడుతున్నాయి. ఇక్కడ 

వ్యభిచారం చేయించడానికి దెబ్బలు పడుతున్నాయి. సోమాకు ధర్మశాలలో ధన 
సింగ్ వల్ల, తిన్నదెబ్బలు గు ర్తుకువచ్చాయి. ఆ దెబ్బలన్మృతి చాలా గర్వాన్ని కలి 

గిస్తుంది. ధనపింగ్ ఆమెని కొట్టాడు.... అదేమాటమీద అతడ ఇద్దర్ని హత్య 

చేశాడు, తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు. మొగాడు ఎవరినై కే తన భార్యగా 
ఎన్నుకుంటాడో, ఆమెమీద ఇంకొకడి దృష్టిపడితే సహించలేడు. ఐరకత్ నన్ను 
వేశ్యగా తయారుచేసి అమ్మడానికి తీసుకువచ్చాడు. ఆతని భార్యవైపు ఎవరై సా 
కన్నె త్రిచూ ప్రే చాపడావికికూడా సిద్ధమవుతాడు, 

సోమా కనని తాను అవమానించుకుంది,. ఏడవడంచేత లాభమేముంది.... 
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ఎవరు వింటారు సీ ఏడుపు? సీ ఆభిమానాన్ని ఇవ్వాళ విరగకొడతానవి అతను 

చెప్పివెళ్లాడు. సారా తాగడావికే వెళ్ళివుంటాడు. బారిస్టరుగారుకూడా సారా(క్రాగి 
"చాలా నుఖంలోకి వచ్చేవారు. ఎటువంటిమాటలు మాట్లాడేవారు సోమాకు ఆ 
విషయం జ్ఞాపకం రావడంనల్ల అసహ్యం కలిగింది. పారా తాగిన దిరకత్ ఆన్నట్లు 

గానే చేస్తాడేమో అనే ఆలోచనవల్లకూడా ఆమెకు బాధ, ఆసవ్యామూ కలిగాయి. 

ఒక'వేశ తనవి బరకత్ ఆతని భార్యగా తలచేవాడై తే, వేశ్యగా తయారుచేపి 
అమ్మడు : వందలమంది చేతులలో పడబంకంకే ఎంత చెడయినా ఒకనిచేతిలో 

పడటమే మంచిది । ఒకమనిషి నీడై తే తప్పక అవసరం. మొగాడి వీడలేకుండా 
'ఆడది ఎలా పుండగలుగుతుంది ? సోమాకు పక్కగదిలో తన మొగుడిచేతిలో 
దెబ్బలుతినే స్త్రీమీద ఈర్ష్య కలిగింది. 

పోమాకు తనగదికి వేసిన తాళం తీస్తున్నచప్పుడు వినిపించింది. బరకత్ 
వచ్చాడు. ఆకనితోపాటుగానే మనసును వికార పెళ్తు చౌకబారు సారావాననకూడా 
వచ్చింది. ఆతని ఆడుగులు తడబడుతున్నాయి. సోమాకు అభిమానం విరుస్తానన్న 

అతని బెదిరింపు గుర్తుకు వచ్చింది. మనసు ద్వేషంతో నిండిపోయింది, కానీ 

వెంటనే ఆలోచించింది ఒకవేళ ఇది సహించినాకూడా తను వేశ్యగా తయారవక 

ఒక ఇంటిదిగా మారగలుగుతుందా ? 

దిరకత్ పెదిమలు నిషావల్ల పరవశత్వం పొందాయి. సోమాపక్కన ఎవరో 

తోసినట్లుగా పడ్డాడు. “ఇప్పుడు చెప్పు!” ఆతి కష్టంమీద ఆని అతను సోమా 

భుజాలు పటుకున్నాడు. 

సోమా మనసులోని అసహ్యాన్ని అణచివేసుకుని ముడుచుకుంటూ నవ్వి, 
'నీకోపాసే వచ్చానుకదా |" అన్నది. ఆమె నిరాటంకంగా నవ్వుతూ చచ్చిపోవ 
డానికి తయారయింది. 

దిరకత్ వేళ్ళతోనహా సెకలించిన చెట్టుమాదిరిగా కూలబడ్డాడు, సోమాకు 
'మురికికాలువలో ముజీగిపోతున్నట్లుగా అసహ్యం వేపింది. ఆమెలేచి గోడకు అను 
కుని కూర్చుంది. పెద్దగా నిట్టూర్చింది, ఇదికూడా సపొంచింది....చివరికి ఆవాల్సి 

-నంతా అయింది. ఆమె అలాగే కూర్చుండిపోయింది. 

ప్రాతః కాలపు నిశ్శబ్దతవి భంగంచేస్తూ ఆ ఇంటి స్నానాలగదిలో పంపు 



ఆశయం విలువ 301 

వీళ్ళధార పడుతూ వినిపించింది. సోమాలేచి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళింది. స్నానం 
చేసివచ్చి మళ్ళీ గోడకు వీపు ఆనించి కూర్చుంది. సారావాసనతో నెమ్మదిగా గురక 
కొట్లే బరకత్ పక్కనే పడివున్నాడు. సోమాకు ఆకనిమీద అసహ్యాం కలుగు 
తోంది కానీ ఇప్పుడు అతనొక్కడే ఆధారం, ఆతనే ఇప్పుడు సర్వస్వమూ. 
సోమాకు చచ్చిపోదామవిపించింది. చచ్చిపోవాల్పినదయితే మొదే చచ్చి పోయేది, 
ఠనసింగ్ పారిపోయూనరోజునే. 

పగలు బాలా పొద్దెక్సినతర్వాత టీ తయారుచేసి బరకత్ను లేపింది. 
ఆతనికి నిదనుంచి మెళకువ రాకపోయేసరికి ఆమె మళ్లీ గోడని ఆధారంగా చేను 
కుని కూర్చుంది. బిరకత్ మధ్యాహ్నం రెండుగంటల వేళప్పుడు లేచాడు, లేస్తూనే 
బాగా తలనొప్పిగావుందవి అన్నాడు. సోమా మళ్ళీ టీ వేడిచేసి ఒక కప్పులోపోసి 
అతనీకి ఇచ్చింది. “తల నొప్పిగావుంపే నాలుగు పై సలు ఇవ్వు, పక్కి ౦టిక్కురాణ్ణి 
పంపించి తలనొప్పిమా[త తెప్పిసాను” ఆంది. 

బరకత్ మురికిగుడ్డతో వంటిని కప్పుకుంటూ లేచాడు, “ఏనాయల.... దగ్గర 
నల్ల మందుమా(కకికూడా నాలుగుపెనలు మగిలివున్నాయి ! నువ్వు నన్ను ఎట్లా 
తినాడ అట్లా కింటున్నావు. ఎప్పుడూ కదరవివాడికో నిన్న మాట కుదిరింది. 
నువ్వు కాలితో తన్నివుండకపోతే ఈపూఓ దేబులో ఇరవై పాతిక రూపాయ 
లుండేవి, నాకేం కెలును నువ్వింత మోసంచేసేదాసిపని* వీకంత అభికూనం 
వుంటే నీదోవ నువ్వు చూసుకో ! మాదేముండి, ఇవ్వాశేవెళ్ళి సెన్యంలో చేరి 
పోతాం. రొటై, ఇట్ట ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. రోడ్డుమీద చేతులు చాచుకుంటూ తిరగ 
డమే. ఆ పాత్మివత్యంనల్ల కలిగే ఆనందం తెలుస్తుంది.” 

సోమా భయంతో వణికిపోయి కళ్ళు మూసుకుంది. ఇంత దిగజారిపోయిన 
తర్వాత తనకాళ్ళు నేలమీద ఏలబిడగలిగాయనుకుంది. కాపీ అది (భమ. బిరకత్తో 
కళ్ళుకలిపి “అయిపోయించేదో ఆయిపోయింది, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన శ్లు 

చేస్తాను' అన్నది సోమా నృషస్టంగా. 

దరకత్ మె త్తసడాడు_కొవాలనుకుం'కే రాణివి అవుతావు. వీళ్ళంతా సీ 

ఆడుగులు ముద్దు పెట్టుకుంటారు. నీమీద దింగారునాణాలు కురిపిస్తారు. చివరికి సీత 
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ఆందం రొైముక్కలకోసం అమ్ముడుపోయేటటువంటివా ? నువ్వు మూర్జురాలివి. 

లేకపోతే ఆ బారిస్టర్ వి వశంచేనుకువి వాడిదగ్గరనుంచి నలబై ఏల వేలు లాక్కొచ్చే 
దానివి. విడిగా దింగళా తీసుకుని వుందేదానివి. ఇవ్పుడు ఇక్కుడగూడా అటువంటి 
మూర్భత్వమేచే స్తే ఏమవుతుంది ? కాగిఠంపువ్వు బిల్ల మీద పెడితే పూలగుత్తి అవు 

తుంది. నేలమీద పడే సే పెంటపోగు అవుతుంది. నువ్వు చదువుకున్న దానివి కదా! 

ఇక్కడ వందలకొలది గాడిదలు సంపాది స్తున్నాయి. ఇప్పుడు కాలమే ప్రీలకాలం 

వచ్చేసింది. కాలం కలిపిన సే నీవల్ల మేముగూడా రోజుకూలి పొందుతూ 
వుంటాం. ఆ బిన్వారీ జీవాకి కారుడై ్ఫవరుగా వనిచేసేవాడు. షాహుకారుగారు 

డై రెక్టరుతో చెప్పేసరికి ఇప్పుడు సినిమాకి సంభాషణలు (వాస్తున్నాడు. పరి 
హాసాలు చేస్తూవుంటాడు. 'వెయ్యిరూపాయలు దెబ్బకొట్టే తీసుకుంటాడు. వాడి 

పక్కన చూడు, ఎప్పుడుచూసినా కొత్త ఆడది, విదేశీ పీసా! డైరెక్టరుకి 
ముక్కులో వెంటుకై పోయాడు. ఏదో ఒకటి వాళ్ళతో వాగుతూ తిరుగుతూ 
వుంటాడు, అంకే. ఎప్పుడు పిలుచుకురమ్మంటే అప్పుడు పిలుచుకువస్తాను. నాతో 
పా'చీకలిసి _త్రాగుతూవుంటాడు 1" 

బిరకత్ తనకు పరిచయంవున్న వాళ్ళందరిదగ్గరా కొద్దో గొప్పో అప్పు 

తీసుకుని వాడాడు. ఆ అప్పు తీర్చడానికి ఏవిధమైన ఆదనూ దొరకటంలేదు. సిగ్గు, 

బిడియం వదిలి పెట్టడమే మార్గమనుకునే పరిస్థితికి వచ్చాడు. ,క్రితంర్యాతి బిన్వారీ 
దిరకత్ని “ఫుల్ మూన్' హోటల్లో బాధలోవుండగా చూశాడు. దిన్వారీ ఒక స్రీని 

కాపాడదామనే నద్భావంతో ఇరుకుసపడ్డాడు. “బ్లాక్ ఆవుట్'లో స్త్రీని తీసుకుని 

ఆరుమైళ్ళు నడిచివెళ్ళడానికి బరకత్ విధిలేక నిలబడివున్నాడు. బన్వారీకి ఆ స్తీ 
మీద దయకలిగింది. బరకత్ మొదట తీసుకున్న ఆప్పు తీర్చలేదు. ఆయినాకూడా 
బన్ వారీ అతనికి పదిరూపాయ లిచ్చాడు. 

బరకత్కు దిన్వారీ మంచితనంచూసి ఉత్సాహం కలిగింది. మధ్యాహ్నం 

రెండుగంటలతర్వాత బిన్ వారీని కలుసుకునేందుకు దారేఫొజ్ స్టూడియోకి అంధేరీ 
వెళ్ళాడు. దిన్ వారీ ఆతన్ని చూస్తూనే “ఆ అమ్మాయినేనా ఫిల్ములో పెట్టుకోమని 

అడీగేవాడివి ? అరేయ్, ఆమె ఎక్కడన్నా డై రెక్టర్ మీద చెప్పులు గిరాపే సే థి 
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ఆవి ఎగతాళి చేశాడు. “అరే అబ్బాయ్, గురావికి కళ్ళెం తగిలించకుండానే బండికి 

కట్టడానికి తీసుకొచ్చావ్. అంత హడావిడి పడ్డావేం? ఏమీ తెలియని అమాయకు 
డివి! ఆ అమ్మాయి ఎవరినీ పట్టుకుని గట్టిగా తన్నలేదు కదా ?' 

దిరకత్ మీసాలు మెలి పెట్టుకుంటూ “గురూ, ఇదేమీ దిరువులు మోయ 

డావికి గుురంపిల్లి కాదు. జాతిగురం ఆయితే దిండివెశ్ళేదోవ ఆరే తెలుసు 

కుంటుంది' అన్నాడు. 

“మేముగూడా చూడచ్చా :' బన్వారీ కన్నుకొట్టి ఆడిగాడు. 

“అన్నా, సీకో నేను ముందేచెప్పాను, నువ్వు అన్నీ తెలిసనవాడివి, చదువు 

కున్నవాడివి, పెద్ద పెద్దవాళ్ళని ఆంటే పెట్టుకుని తిరిగేవాడివి. ' 

దిరకత్ ఆడిగిన్నప్రకారం దిన్వారీ అతనికి ఆయిదురూపాయలు మళ్లీ 
ఇచ్చాడు. ఆరోజు సాయంత్రం దారేఫొజ్లో షూటింగ్ లేదు. బిన్వారీ మర్చి 

పోవచ్చు. ఆందుకవి నందేహంతో బర్ కత్ స్తూడియోదియట నిరీక్షిస్తూ వుండి 

పోయాడు. దిన్వారీ దియటకురాగా నే “వెడదామా' అని ఐరకత్ గు ర్తుచేశాడు. 

చీకటిపడింది. దింగళాలో లైట్లు వెలిగాయి. సోమా వంటచేసి నేలమీద 

జంపథానా పరచుకుని పడుకుంది. బరకర్ ఒకవ్య కీని వెంటబెట్టుకుని వచ్చాడు. 

సోమా వాళ్ళకోసం ఆ జంపథాణా వంలిపెట్టి ఒకవైపున గోడకు వీపు ఆవించి 
కూర్చుంది. 

“ఇతను మా పంజావీమి తుడు. నవిమా డైలాగులు (వాస్తుంటాడు. చాలా 

చదుపుకున్న వాడు. ఇతన్ని ఫిల్ముల డై రక్తరులు, యజమానులూ చాలా నమ్ము 

తారు" ఆని బన్వారీని దిరకత్ పరిచయం చేశాడు. 

దిన్వారీ విరుక్పాహకర మైన సోమా ముఖంవై పుచూస్తూ కూర్చున్నాడు. 

సోమా బరకత్ ఆలిప్రాయం తెలుసుకుని తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో తన ఒంక 
చూడటం (గహించాడు. 

ఐన్వారీ యోగ్యతగురించి, ఆతని పలుకుబడిగురించి బరకత్ వర్శిస్తూనే 
వున్నాడు. బరకత్ వి మౌనంగావుండమని చెప్పడానికి దిన్వారీ నోటిమీద వేలు 

వేసుకుని “చాలు, చాలు, చాలా చెప్పావు, ఇక చాల్లే 1” అన్నాడు పంజావలీలో. 
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“ఈయనకు టీ పెట్టు. మా పూరివాడే” అని బరకత్ మళ్ళీ బన్వారీని పొగ: 
డటం మొదలు పెట్టాడు. 

దిన్వారీ టీ “పెట్టవద్దని ఆపి మిగతావిషయాలు మాట్లాడసాగాడు. దిరకత్ 
సోమాని జాగ త్తగావుండమని చెప్పటంకోనం “మంచిది, నేను ఈయనకోనం 
సళ్ళూ-పాలూ తీసుకొస్తాను, నువ్వు టీ తయారుచెయ్ ! బాగా అర్థమయ్యిందికదాః' 
అన్నాడు. 

బన్వారీ దిరకర్ చెయ్యిపట్టుకుని ఆవటానికి ప్రయత్నించాడు కానీ “ఆలా 

ఎలా కుదురుతుంది ?" అవి బరకత్ వెళ్ళిపోయాడు. 

సోమా ముఖంమీద వ్యాపించిన విరుత్సాహపుఛాయలు దిన్వారీ కళ్ళల్లో 
పడకుండా తప్పించుకోలేకపోయాయి. అతను సానుభూతి తెలియపరుస్తూ సోమాని 

పంజావీలో పలకరించాడు కానీ మర్యాద లక్ష్య పెట్టనట్ల గా నే వున్నాయి ఆమాటలు. 

“మీరు బొంబాయివచ్చి ఎక్కువరోజులు అయినట్లు లేదు ?' 

“కొదిరోజులయింది” సోమా నవ్వడావికి (ప్రయత్నించింది. 
© 

“మీవై పువాళ్ళకి ఇక్క_డి నీళ్ళు.గాలి నరిపడవు. ఇక్కడ భోజనంకూడా 

ఆలాంటిబే దొరుకుతుంది, చాలా చిక్కి పోయినట్లున్నారు !' అన్నాడు దిన్వారీ. 

సోమా ఆతనివై పుచూసి మౌనంగా వుండిపోయింది. బన్వారీ గోడకి వీపు 

ఆనించి, “ఏమిటి ఈ మనిషి మీ దగ్గర నౌకరా ?' ఆని అడిగాడు. 

సోమా బన్వారీ ఊహకి భయపడింది. అతవివై పుచూసి ఏమీ చెప్పకుండా 

మౌవంగా తల వంచేసుకుంది. 

“సినిమాలో సని చేయాలనుకుంటున్నారా ?" 

“అవునండి” అని సోమా నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పింది. 

ఆ స్త్రీ తనహృదయంలోవున్న బాధని (ప్రయత్న పూర్యకంగా దాస్తోందని 

దిన్ వారీకి అనిపించింది. విశ్రాంతికోసం బన్వారీ గోడవారగా బాగా (కిందకుజారి 

సిగరెట్టునుంచి ఒక పెద్దదమ్ము లాగి “సినిమా, చాలా మంచివాళ్ళు, గొరవం గల 

వాళ్ళు వుండదగినచోటుకాదు. కానీ ఇంకోవిధంగా చెడిపోవటంకన్నా మంచిది, 

(వసంచంలో మంచిగా ఐతకాలం టే చాలా కష్టం. మనిషి పాడై పోక తప్పదు.” 
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ఆవి పూర్తయిన పిగరెట్టును విపిరేశాడు. “నేవిక వెళతాను, బరకత్ ఎప్పుడు. 

వసాడో ఏమో 1 ఆన్నాడు. 

సోమా తన విరుత్సాహాన్నుంచి మేల్కొంది. వచ్చిన అతిథిని ఏవిధంగానూ 

ఆదరించలేదు, ఆనుకుంది. దిరకత్ కన్నా ఆవ్యక్తి గదిలో వుండటం ఎక్కువ 

విరాషేపజగానూ, ఓదార్చు కలిగించేదిగానూ ఆమెకి తోచిండి. “కాదు, కొంచంసేపు 

కూర్చోండి టీ పెడతాను" అంది. 

“వద్దు, వద్దు 1" అవి బిన్ వారీ చెయ్యుతిప్పి నిరాకరించాడు, “నేను ఈ వేళ 

ప్పుడు టీ (తాగను, ఫరవాలేదు, బాధపడకండి. అవును ఒకమాట, సినిమాలోకి 

వెళితే మిమ్మల్సి గురించి మీరు ఏమి చెప్పుకుంటారు ? (ప్రవంచంలో ఒక మవిషి 
నీడ వుండటం చాలా అవసరం, ఇది ఆలోచించండి ఆని బన్వారీ లేచి విల 

బడ్డాడు, 

సోమా భయపడుతూ “కొంచెంసేపు కూర్చోండి. టీ (త్రాగకండా వెళ్ళ 

టానికి వీల్లేదు. రెండువిముషాలలో తయారై పోతుంది' అన్నది. మంచివాడవి 
అనుకోదగినవ్య క్రి సోమాకు చాలారోజులతర్వాత దొరికాడు, 

సోమా న్వరంలోవున్న భయంవల్ల బిన్వారీ మళ్ళీ కూర్చున్నాడు, సోమా 
టీ తయారుచేయసాగిండి. టీ కస్పు బన్ వారీ ముందుపెట్టి ఆమె ఒకవై పున ముడుచు 
కుని కూర్చుండి. "నావల్ల సివిమాపపి అపుతుందా?' తలవందుకునే ధైర్యంచేసి 

అడీగింది. 

“చేపే అన్నీ అవుతాయి" బన్ వారీ చెప్పాడు, “ఏ మనిషి అయికే హృదయం 

దుఃఖి స్తున్నప్పటికీ కూడా నవ్వగలుగుతాడో, ఆమవిషి సినిమాపవి చాలా బాగా 

చశేయగలుగుతాడు." 

బన్వారీ టీ (త్రాగి లేవటోతూ, “మీరు కష్టాల్లో వున్నారు, దికకత్ని నేమ 

ఎరుగుదును, మనిషి మంచివాడు కాదు. ఈ రెండునోట్లు మీదగ్గర వుంచుకోండి” 

ఆని పదిరూపాయలనోట్లు రెండు జేబులోనుంచి తీసి సోమాముందు వుంచాడు. 

“ఐరకత్ మిమ్మల్ని ఆకలితోమాడ్చి చంవచ్చుగూడా, వాడేదైనా చేయగలడు. 
M—20 
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ఐమైనా ఆవనరం వస్తుంది. (పపంచంలో డబ్బు పెద్ద ఆధారం. దిరకత్ చూడ 

కుండా అపే పెట్టుకోండి. ఇక నేను వెళతాను" అన్నాడు. 

సోమా నోట్లని తాకలేదు, నిరాకరించనూ లేదు. 

దిన్వారీ వెళ్ళిపోగానే సోమా చీరకొంగులో ముఖం దాచుకుని ఏడిచింది, 
బాగా ఏడ్చింది. తర్వాత ఆమె నోట్లవితీసి దాచేసింది, ఒకవేళ ఈ మంచిమనిషి 
నాకు నీడను ఇచ్చేటట్లయితే ఇప్పటికయినా తప్పించుకోగలుగుతాను, అనుకుంది. 
చిన్వారీ వేగంగా కొద్దిదూరం ఆడుగులు వేశాడో కేదో, దిరకత్ కలిళాడు. బిరకర్ 

ఆతురతని (గహించి "బన్వారీ ఆత చేతిని పట్టుకుని, “'మితుడా, చాలా గొప్ప 

నరుకు తీసుకొచ్చావు? వెనక వారంశేమీ రావడంలేదు కదా?” అవి నవ్వుతూ 

అడిగాడు. 

“గురూ నువ్వు నమ్ము, ఆదే చాలు :' ఐరకత్ తల ఆడించి “ఏదైనా పని 

'ఇప్పిసావా ' అవి జడీగాడు. 

ఒన్వారీ దిరకత్కి ఒక పిగరెట్టు ఇచ్చి తనొకటి ఆంటించుకున్నాడు. ఆలో 

చించి, “రేపు పొద్దున పదకొండుగంటలకి స్టూడియోకి రా, కొంచం ఆలో చిద్దాం' 
అన్నాడు. 

జి ఈ ® 

పినిమా(పపంచంలో దిన్వారీకి మంచి పలుకుదిడి వుండి. పోకిరీగానూ. 

మంచి చాకచక్యం గలవాడిగానూ, రెండువిధాలుగా ఆతను పేరు పొందినవాడు. 

అతనివయసు తక్కువేం కాదు, వయసుకన్నా పెద్దవాడుగా కనిపిస్తాడు. ఆతను 
జీవితంలోని ఆనేకరంగాలలోనూ, పివిమ్శాపపంచంలోనూ టోలెడంత ఆనుభవం 

గడించివ న్నాడు. 
బన్వారీ 1919 వ సంవత్పరంలో జరిగిన సహాయవిరాకరణోద్యమానికి 

సంబంధించిన ఆందోళనలో వందలకొలది విద్యార్దులతోనహో కొలేజీ వదిలి పెళ్లే 

శాడు. స్వాతం _త్యంకోనం రాజనై తికసంఘర్షణలో న్వయంపేవకు డయాడు, 

కొద్దిరో జాలక ర్వాత కొం(గెసు నాయకులు ఆవేశంతో కాకుండా కా ప్రీయపద్ధతిలో 

'ఆందోళనచేయాలని నిశ్చయించారు. జీతంలేని న్వయంపేవకుల ఆవసరంలేకుండా 

పోయింది. కాలం, డబ్బు వృధాగా అర్చు పెట్టగలిగే నాయకుల్మపభావమే బాగా 

వ్యాపించిపోయింది. 
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దిన్ వారీ కుటుంది ఆర్టికవరిస్టితి అంత బాగాలేదు. ఆతను కొంతకాలం 

'వ్యతికలకార్యాలయంలో సనిచేళాడు. కానీ పృకికలలో తన ఇష్టానుసారం (వాయ 

"లేకపోయేవాడు. అవసరాన్ని బట్టి డబ్బుకూడా దొరికేదికాదు. అజణిగివుణిగివుండే 

జీవితంతో తృ ప్రివడలేకపోయేవాడు. ఆర్టికస్టితివిబట్టి ఆతను మధ్యవర్షావికి చెందిన 
వాడే కావీ ఆకవి భావాలుమటుకూ ఉన్నతవర్షానికి చెందినవై వుండేవి. రచయిత 

కౌవడంవల్త ధనవంతుల ఇకో కికూడా వెళుతూవుండేవాడు. 

దిన్ వారీ తన సామర్యంబట్ల ఎంకో విశ్వాసంకలిగి చివరికి మోనపోయాడు. 
ఒక సంపన్నులపరివారంలోని విద్యావతిజయిన విధవను ఆతమను (పేఎంచాడు. 

ఆమె అతని పేమని ఆంగీకరించింది కానీ అతవ్నీ వినాహం చేసుకునేందుకు 

అంగీకరించలేదు. ఆ , పేమ ఒక పోట్లాబరూపాన్ని ధరించింది. మోహమనే వరదా 

వాన్తవికపరిప్పితిని మరుగుసరినంది కానీ పోట్లాట ఆ భయంకరమైన విజాన్ని స్పష్ట 
పరిచింది. బన్వారీ ఆలోచనలతో, ఊహలకో మానపిక ఆనందాన్ని పొందుకుండే 

వాడు. కానీ వా స్పవావికి ఏమీ సాధించ లేకపోయాడు. జీవితంలో నూతనఆధ్యాయం 
ప్రారంభించేందుకు లాహోర్ వదిలి పెట్ట అతను బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడు, 

దిన్ వారీ అదృషపు త్రాసుమీద తేలికగా డిగాడు కానీ అతనికి తన కళా 
త్మకశ_క్రిమీద నమ్మకం వుండేది, అందుకని ఆ కళకి క్షేత్రమైన సినిమారంగంలో 
పానం పొందేందుకు (పయత్నించాడు. తన కళాత్యకకథలని మోసుకుని సినిమా 

రంగంలోవి కాం టాక్షర్లచుట్లూ తిరగసాగాడు. ఆ వ్యాపారులు, ఇంజనీర్లు అతవి 

అమాయకత్వంచూసి నవ్వుతూ వుండేవాళ్ళు. ఆ అమాయకుడి తెలివిమీద ఆధార 
పడి అయిదు పది అక్షలరూపాయలు ఏ మూరుడు పెట్టుబడి పెడకాడు ? 

దిన్ వారీకి ఆకలితో మాడాల్సినప్టితి వచ్చింది. కావీ ఆతని ఆత్మగౌరవం 

అహంకారంగా మారింది. కళవి ఆమ్మడంకన్నా, శారీరక శమని ఆమ్మాలని ఆతను 

నిశ్చయించుకున్నాడు. తనని తాను నిరక్షరాన్యుడుగా చెప్పుకుని నొకరు ఉద్యో 
గంలో చేరాడు. కావీ ఆపని చేయలేకపోయాడు. ఆతవికి ఎప్పుడూ జ్వరం, దగ్గూ 

రావడం మొదలుపెట్తాయి. అద్దంలో తన ముఖంచూసుకువి తనమీద తనకే జాలి 

కలిగింది. ఆతవి తెలివితేటలు, ఊహాళ క్తి, మానసికసంతోషం శరీరపుస్టితిని దాచ 
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లేవు అని ఒస్పుకోవలపివచ్చింది. జీవితావనరాలై న తోజనం, కొద్దిగా చదువు 

లేకుండా అతవికి కష్టం. 

చివరికి చిల్లర వేషాలు వేసేందుకు పిద్ధపడ్డాడు. అనుభవంవల్ల, సివిమా 

రంగంలో ముఖస్తుతివి మించిన యోగ్యత ఇంకొకటిలేదని తెలుసుకువి ఆశ్చర్య 
పోయాడు. ఎక్ స్ట్రా ఏజస్పీద్వారా ఒక ఫిల్ములో 'పెనికులగుంపులో కలపి నటించి 

స్టూడియోలోకి వెళ్లాడు. 

దిన్ వారీ ఆత్మగౌరవం. అహంకాఠం వదిలిపెట్టి డై రెక్టరుగారి ఆటబొమ్మ 
అవడంలోనూ, ఆయన్ని స్తుతించడంలోనూ నై పుణ్యం (పదర్శించాడు. ఆది 

డై రెక్రరుకు నచ్చింది. బిన్ వారీ స్టూడియోలో మూర్జునిలా నటించడం మొదలు 

పెట్టాడు. ఇతరుల మూర్హత్వంచూసి దర్శకులకు తమ తెలినితేటలపట్ల విశ్వాసం, 
ఆహంకారం కలిగి ఆనండిసారుం బన్ వారీచేసిన ఈ పనికి చాలా విలువవుందవి బిజా 

వయింది. 

బిన్ వారీ వృద్ధిలోకివచ్చాడు. సినిమారంగంలో అతవిమం(తం ఒక్కటే న 

నీకు ఏం కావాలి!....ఏదై నా చెప్పు, ఆలా చూపించగళుగుకాను. దిన్వారీ వినో 

దాన్ని కలిగించే నటనతోపాటుగా వినోదాన్నికలిగించే సంభాషణలుగూడా వినిపించ 
సాగాడు. ఒకవేళ డైరెక్టరు ఏదైనా తప్పుడుమాట చెప్పినాగూడా ఉత్సాహంగా 
దాన్ని సమర్చించేవాడు. డై రెక్టర్ మిస్టర్ మహంత్ దిన్వారీని తన కుడిభుజంగా 

ఎంచుకునేవాడు. బన్ వారీ కళమీద భక్తి. ఆహంకాడం వదిలి పెటేశాడు, ఇప్పు 

డేదై తే ఆతవికి (బ్రతుకుతెరువు చూపగలుగుతుందో అదే కళ. మొదట తనగి తాను 
కళాకారుడుగా భావించేవాడు. ఇప్పుడు తనవి తాను నటుడిగా చెప్పుకోసాగాడు. 

దారేఫౌజ్ కంపెవీలో “జల్తా ఘోంనలా” సివిమా తీస్తున్నారు. డై రెక్టరు 
గారి తెలివితేటలతో రెండు విజయవంతమైన ఇంగ్లీషుకధలను కలిపి భారతీయ 
పద్దతిలో ఒక కధ అల్ల బడింది. ఆందులో నాట్యాలు, పాటలూ చాలా వున్నాయి. 

డై రెక్టరుగారు “సోషల్ హిట్” తయారుచేస్తున్నారు. సినిమాలో గృహస్దజీవితావికి 
సందింధించిన అనేక ఆంతరంగికదృళ్యాలుకూడా వున్నాయి. నగం సివిమా 

షూటింగు అయిపోయింది. మిగతాకధ ఇప్పుడు డై రెక్టరుగారి మనస్సులోనూ. 

విన్వారీ మనన్సులోనూ అల్లుకుంటోంది. 
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ఇప్పుడా సినిమాలో విర్మించదిడుతూవున్న దృశ్యం = నాయకుడు తవ 

మరదలి పెళ్లికి అత్తారింటికి వెడతాడు. నాయిక చెలిక త్తెలలో ఒకామె అందంచూపి 

ముగ్దుడవుతాడు. నాయిక, మణికోసం డైరెక్టర్ మహంత్ అనుభవంవున్న 
యాక్టైస్ చం్యద్రాన్ని ఎన్నుకున్నారు. నాయిక అక్క సీను ఎక్కువలేదు. ఈ పార్టు 
కోసం ఆయన గోమతిని రెండువేల కాంట్రాక్టుమీద తీసుకున్నారు. ఆమె మూడు 
రోజులు రిహార్సలుచేసి వెళ్ళిండికానీ (డెస్ రిహార్పలురోజున రాలేదు. నాయిక చెలి 
క_త్తెపార్డు రహీమా చేస్తోంది, గోమళీ, రహీమా ఇద్దరూకూడా ఇంకా అనేక 
చోట్ల పవిచేస్తున్నారు. గోమతీ రాకపోవడంవల్ల కంపెనీకి ఎలాగో నష్టం తప్పదు. 

ఆ పెట్టుకు సందింధించిన మిగతా యాక్టర్హకి, స్టూడియోకి ఇవ్వాల్సిన అదె అనవ 

నరంగా వె తిమీద పడుకుంది కానీ రహీమాకుకూడా నష్టం వుంది. ఆమెను 

'ఆర్కెట్' కంపెనీవాళ్ళు రెండుపాటలు పాడటంకోనం పిలిచారు. ఆమె దారే 
ఫౌజ్తో తన కాం;టాస్లును దృష్టిలో పెట్టుకువి విరాకరించేపింది. “గోమతీ మీ దగ్గ 
రకు రాలేదు, ఆమె ఆర్కెట్కు వెళ్ళింది” అవి రహీమా డైరెక్షరుతో చాడీలు 
చెపాంది, 

డైరెక్షరు మహంత్కు యాక్ట్రెస్ చేసిన ఈ నమ్మకదోహంచూసి కోపం 
వచ్చింది. ఆర్కెట్ వాళ్ళు దారేఫౌజ్కు నష్టం కలిగించడానికి ఇంకా అనేక దుూ్యూ 

రాలు చేశారు. *గోమతీకి జద్బి అంటుకుంవవి విన్నాను. డబ్బులేని డాకర చుటూ 
Ca) అగి ఏఐ 

తీరుగుకోండిట, కానీ రెండురోజుల్లో ఆమె ముఖంమీద పొక్కు_లులే స్తే ఆ దౌర్భా 

గ్యురాలికి మేకప్ ఎలా చేసే: ? అయ్యా, ఆమె కంతంలో గూడా ఎంతమార్ను 

వచ్చిందండీ ! అయ్యగారు ఎది కోరుకునేవారో ఆది ఆమెలో అంతరించిపోయింది 

అవి తెలియజెప్పాడు బన్ వారీ. 

మహంత్ తన పిగరెట్టుకేసును దిన్వాకీ ముందుంచి అడిగారు. “అం టేళి 

దిన్ వారీ సిగరెట్టు తీసుకుంటూ. “అయ్యా, గోమకీ మోసంచేపింది = మణీ, 

అంటే చం,దాకీ పోటీగా విలదిడి హీరో గారిహృదయాన్ని అపహరించాలి, ఆంతే 

వన్లిక్ హృదయాన్ని ఆకట్టుకోవాలి. మీరు ఆమె మేకప్ని ఇంకేవిధంగానన్నా 
ఆలోచించండి | “సెలంటు లాడ్కు'లో “విన్ సన్ తో “డోరా చాలా బాగా 
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ఆందంగా వుంటుంది, యాక్తి ంగ్ అంత బాగుండకపోయినా, ఆకొరంమటుకూ- 

అతుక్కు. నేలా పుండాలి !' అని చెప్పాడు. 

“అవును :' మహంత్ సిగరెట్టుపొగవల్లి మండేకళ్ళను నగంమూపి ఆలో 
చించసాగారు. 

“అయ్యా, విన్న ఒక అమ్మాయిని చూశాను. “డ్లేజిమీదకువచ్చి మీ డై రెక్షను 
తీసుకుంటే 'జల్తా ఘోంస్లా' మిగకా అన్నిసినిమాలనీ తలదన్నుతుంది. ఆ 

అమ్మాయి బాగా తెలివికలదికూడా. పూర్తిగా “వై లెంటు లార్కు”" (నెమ్మదిగా 

వుండే బుల్ బుల్). మీ డైరెక్ష నుని బాగా అర్థం చేసుకోగలదు. మీరు నరేనం టీ 

చాలు, పిలిపించి చూడచ్చు. గోమతీ రిహార్పలుగూడా పూర్తి అవలేదు. ఒకటి. 
'రెండు కొ త్రముఖాలు రానడంకూడా మంచిది | 

మహంత్ కుర్చీ వెనకభాగాన్ని ఆధారంగాచేనుకువి వాలి, “ఇప్పుడు,రాగలి 
గితే పిలిపించు, నిర్ణయం చేసెయ్” అన్నారు. 

సోమా పివిమా కంపెసీవాళ్ళకారులో మహీమ్నుంచి ఆంధేకీ వెడుతోంది. 
దర కల్ ఆమెపక్కనకూర్చువి (పార్టి స్తున్నట్లుగా సలహా ఇస్తున్నాడు, “దాలా కష్ట 

పడినమీదట ఈ అవకాశం మనచేతికి వచ్చింది. ఇస్పుడు జ్యాగ త్తగా మసలుకు 

రాగలిగావంపే జీవితం ఒకదోవన పడుతుంది." 

సోమా పళ్ళుకొరుకుతూ బరకత్ వైపు చూడకుండా ఆలోచించసాగింది = 
పీ దగ్గరనుంచి తప్పించుకుపోవడావికి నూతిలో దూకటానికికూడా పిద్దంగావున్నాను, 
ఇప్పుడు నాదగ్గర వున్నదేముంది, పోతుందని భయవడడానికి? విన్నవచ్చిన ఆ 

మంచిమవిషి కొంచం సాయంచే స్తే చాలు. భగవంతునిదయవల్ల ఆయన అక్కడ 
వుంచే ఎంత బాగుంటుంది! అనుకుంది. 

స్టూడియోలో అందరికన్నాముందు బన్ వారీమే వాళ్లని కలిశాడు. “ఏ విష 

యంలోనూ భయపడద్దు” ఆవి హామీ ఇచ్చాడు. 

సోమా నూతిలో దూకటావికికూడా పిద్దమై. సాహపించి వచ్చింది, ఈ 
వ్య _క్తిచేతిని సాయంగాఇచ్చి నూతిలోనుంచి ఒడ్డుకి దూకడానికి సహాయం చేస్తాడవి: 
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ఆమెకి ఆవిపించింది. డైరెక్టరు ఏ నంకోచమూ లేకుండానే ఆమెముఖాన్ని పరిశీల 

వగా చూశాడు. సోమా ఆ చూప్తకి భయపడ లేదు. అవరిచితుడై న డాక్షరు ఎదుట 

దిద్ది తొలగించటావికి నంకోచమవిపించదు. 

డైరెక్టరు ఆమె నుదుటిని, ముక్కుని, కళ్ళని, 'పెడిమలని, బుగ్గలనీ, 
గడ్డాన్నీ, అఆన్నింటివీ వరిశీలనగాచూపి దిన్ వారీవై పు తిరిగి, “నాట్ బాడ్' : ఫరవా 

లేదు) ఆన్నారు గంభీరంగా. ఏదైనా వనిముట్టువి ఇటూ ఆటూ తిప్పి పరిశీలనగా 

చూస్తున్నట్లు వుంది, “నరిగా సూట్లాడగలుగుతుందా 7” అవి అడీగారు. 

డై రెక్టరు సోమాని చూపి, 'దోవలో మీకేమీ ఇబ్బంది కలగలేదు కదా?” 

అన్నారు. 

సోమా ఏమీ ఇబ్బంది కలగలేదని తలకిప్పి, రెన్పలువాల్సి కృతజ్ఞత వెలి 

బుచ్చింది. 

మహంత్ రహస్యం తెలుసుకున్న ట్లు కంఠ ౦మార్చి, దిన్ వారీవై పు చూపి, 

ఇంగ్నీషులో “ఈమె కళ్ళతో మాట్లాడుతోంది, కళ్ళు బాగున్నాయి” అన్నారు. 

“ఈ మె హావభావాలతోపాటు "చంపా ఆండ్ పార్టీ" వాళ్ళ వాక్ గౌండ్ 

మ్యూజిక్ కలి స్తే 'జల్తా ఘోంసలా' (మండుతున్న గూడు బొంబాయిలో ఒక 

ఏడాది నడుస్తుంది,” బిన్ వారీ ఇంగ్లీషులో సమర్థించాడు, 

రిహార్సలుకోనం సోమావి స్తూడియోలోవలికి పిలిచారు. ఆక్కడ ఇంకొ 

ఎనిమిదిమంది శ్ర్రీలసుచూపి సోమాకు నమ్మకం కలిగింది కావీ ఆ స్త్రీలకళ్ళల్లో 

సానుభూతికం టే ఈర్ష్య ఎక్కువ జని తెలునుకోవడావికి ఆమెకి ఎక్కువ పేపు 

పటలేదు. 
ళా 

మేకప్ రూంలోకి తీనుకువెళ్ళి సోమా దుస్తులుమార్చి, ముఖావికి రంగు 

పూసి బాగా అలంకరించారు. ఫోటోగాఫర్ లెన్స్ తీసుకుని అమె ముఖానికి దగ్గ 

రగాపెటి కెమేరాలో ఆమె ఆకారం ఏవిధంగా పడుతుందా అని చూశాడు. 
అ 

శృదీమీద శ్రీలు పెళ్ళికూతురిచుట్దూరా మూగి పాటపాడటానికి తయారుగా 

కూర్చునివున్నారు. డై రెక్సరు ఆడుగుపొడుగువున్న ఒక బెత్తాన్ని చేతిలోపట్టుకుమి 
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దానికో సౌంజ్ఞచేస్తూ అందరినీ అక్టాపిస్తున్నారు. సోమాని పెళ్ళికూతురిదగ్గరగా 
కూర్చోబెట్టారు. నాయకుడు ఒక కిటికీలో నుంచి తొంగిచూ స్తున్నాడు. 

డైరెక్టరు సోమావి “చూడండి” అని పిలిచి పెళ్ళికూతురివైపు చేతిక(రతో 
సొంజచేసి, ఈమె గడంపటుకువి, “అరే. ఇంత నిరుత్సాహంగా వున్నావేం? 

ణా 0 అ 

అనండి' అవి చెప్పారు. 

సోమా చెప్పినట్టు చేపింది. 
ణా 

“కొంచం విగరగా అనండి” అన్నారు డై రెక్టర్. 

సోమా బిగ్గరగా మళ్ళీ చెప్పింది. 

డై రెక్షరు చేతికరతో తొడమీద కొట్లుకుని. “నవ్వి చెప్పండి అవి ఆజా 
పెంచారు. 

సోమా (పయత్నించింది కానీ డై రెక్టరుగారికి నంతృ ప్తి కలగలేదు. పక్కనే 
కూర్చున్న శ్రీలు సోమాపయత్నం విఫలమవటంతో గొల్లున నవ్వారు. 

“అమ్మా, ఇక్కడ వవ్వటానికి డబ్బులిస్తారు. పిగ్గుపడటావికి కాదు 

అన్నాడు బన్వారీ కోసంగా. 

ఫోమా ఒక్కపారి రెస్పలువాల్చి నవ్వడానికి (పయత్నించింది, నవ్వి 

చూపించింది. 

డైరెక్టర్ గుణాన్ని వెంటనే పసిగశ్షేతత్వం గలవారు, “గుడ్ 1" అవి 
-ఆమెను అభినందిస్తూ చేయెత్తి శభాష్ ఆని మెచ్చుకున్నారు. కేమేరామెన్ని పిల్చి, 
"ఘర్ ఘరే, గుర్తుంటుందా, ఇక్కడే క్లోజప్ కొట్టాలి!” అన్నారు. 

డైలాగ్ డైరెక్టరు చెప్పినమీదట పెళ్ళికూతురు గాద్దదికస్వరంతో, 
“అక్కయ్యా, మీకో కలిసి చిన్నతనమంతా గడిపాను, మిమ్మల్ని వదిలి పెట్టి వెళ్ళీ 

“పోతున్నాను అంది. 

“ఇప్పుడిలా అఆంటున్నావుగానీ తరువాత నీ ఉ _త్తరంకోనం రోజూ ఎదురు 

చూడాల్సి వస్తుంది, నీకు ఉత్తరం రాయడావికికూడా తీరుదిడి వుండదు" అని 

'సోవమావి చెప్పమన్నారు. 
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“సోమా (పయత్నించింది. 

“తరువాతకాదు, తర్వాత అని చెప్పండీ!" అని దిన్ వారీ అడ్డగించాడు. 

వక్క వేవున్నవాళ్ళు నవ్వారు. సోమాకి మిగతామాటలుగూడా __ "మాటలాడు కీ 

మాట్లాడు" అని, “చూడాలిసి కి చూడాల్సి' అని, “రాయడాపికి కి (వాయడానికి' 

అవి చెప్పాలని తెలియజెప్పాడు. 

ఈ అమ్మాయి వంజాబు కొండ!పాంతంనుంచి వచ్చిందన్న వా ర్త మొదటి 

రోజుననే అందరి చెవులనోనూ పడింది. ఆమెసేరు 'పహాగన్' అవి పడిపోయింది. 

సోమా మరుసటిరోజు బరకత్తో కలిసి సిర్తీ తసమయావికి స్తూడియోకి 

వచ్చింది. జీవా కోపంగా అంటున్నాడు, “వీక్టర్లని, ఏశ్తైస్లని తీసుకువచ్చే 

కౌంటటాక్టు మీరు మా కిచ్చి మీ ఆంతట మీరు పక్రస్వి ఎలా తీసుకురాగలుగు 

తారు? గోమతీ రాక పోయినట్ల యిజే మీరు మాకు తకలియపరచాలి. మేము మీ అవస 

రాన్ని బిట్టి ఇంకొక ఏక్రస్ని న ప్లై చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకున్న ఆమ్మాయి 

'కోనం మేము వాళ్ళమవిషికి అడ్వాన్సు ఇచ్చేశాము.' 

'మవ్వు చెప్పు, నేను మీకు ఈ అమ్మాయికోనంగా పదిరూపాయలు 

ఆడ్వాన్సు ఇచ్చానా లేదా?' అని జీవా బిరకత్ వై పు కోవంగాచూస్తూ అడిగాడు. 

దిరకిత్ ఎదురుతిరిగాడు. జీవా ఈ నమ్మకదోపాంచూపి చాలా తిట్టాడు. 
జీవా దిన్ వారీవి సాక్ష్యం అడిగాడు, 'మీరు చెప్పండి, మీరు ఆ రోజార్మాత్రి ఈ ప్రీని 

మా హోటల్లో చూశారా లేదా?....జమె మా మనిషి. మా మనిషిని మీరు తిన్నగా 

మీ పవిలో ఎలా పెట్టుకోగలుగుతారు: మా కమీషను ఎక్కడికి పోతుంది? ఇది 

విజినెసా లేకపోతే దోపిడీయా | 

దిన్ వారీ చూశాడు. జీవా తన కమీషనుకోనం పోమావి అపకీ ర్రిపాలు చేసే 

స్తాడు, దిన్వారీ జీవా చెయ్యిపట్టుకుని ఒకవైపుకు తీస కెళ్లాడు, జీవా దాగా ఆవే 

కంలో వున్నాడు. “మికు ఎభై మంది ఆడవాళ్ళు కావలసినప్పుడు మేము బాధపడాలి. 

మీకు ఎవరైనా ఆకది నచ్చితే, మీరు మా మనిషిని ఎగరేసుకుపోతారు! ఇది బిజి 
నెసా! ఆమె మామనిషి, మేము కావాలనుకుంకే ఆమెను పేజిమీదకు పంపిస్తాం. 

లేకపోతే ఇంకొకవనిలోకి. మీరు మా బిజినెస్ పాడుచే ప్తే మేము మీకు సహాయం 
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ఎలా చేస్తాం; సినిమావాళ్లు ఏజస్పీ ఆక్క-రలేకుండా ఫిల్ము తయారుచేయాలను. 

కుంటే చేసుకోమను । మేము ఏజప్పీ ఆపేస్తాం. యాక్షరు మా డబ్బుపుచ్చుకువి 

కనిపించకుండా పారిపోయాడని రేపు మీరు అంతే అప్పుడు మా జవాబుదారీ ఏం 

లేదు; గు ర్తుపెట్టుకోండి :' 

“షాహుకారుగారూ ; మీరు వ్యాపారం చేసుకునే మమషులు, మొండిపట్టు 

దల పడకారె:దుకు ? ఒక పక్షి వలలోనుంచి తప్పించుకుని పోయినంకమా తాన 

వలని తెంపేసి పారేస్తారా ? ఒకటిపోతే మ్మాతమేం, ఇంకా వందలకొలది చిక్కు 
కుంటాయి ! ఈ అమ్మాయి మీకు సరిపోయే: కాదు ' ఐన్వారీ నచ్చజెప్పాడు. 

“ఇటువంటి అమ్మా.... మేము వందలకొలది ఆమ్మిపారేశాం ;" షాహం 

కారు మీసాలమీద చేతులు పెట్టుకున్నాడు. 

“అమ్మివుండచ్చు' బన్వారీ నెమ్మదిగా చెప్పాడు, “డై రెక్టరు మహంత్ 

గారికి ఈ అమ్మాయి బాగా నచ్చింది, స్వయంగా ఆయనే పిలపంచారు. దానికోసం 

అంత పోట్లాటికి దిగుతా వెందుకు । ఇంకొకచోట నష్టవడాల్సి వస్తుంది. మా మాట 
నమ్ము.” 

సోమా తెరవెనుః నుంచి ఇదంతా విని వణికిపోతో ౦2. 

డైరెక్టర్ మహంత్ ఆకించినట్లుగా పహాడన్ చాలా తొందరగా వె 

కొచ్చింది. ఆమె నునస్ఫూ ర్హిగా అన్నీ సరై నపద్దతిలో చేయగలగడావికి (పయ 

త్నిసోంది. సాయంకాలంపూట శీరుబడి కలిగినప్పుడు బన్ వారీ దిరకిత్కి సలహా 

ఇచ్చి పహాడన్ని సినిమాకు తీనుకెళ్ళేీవాడు. యాశ్రైస్ల రకరకాల హావభావాలు 
చూపించి “అర్థమయిందా ?.... ... ఎలా వుంది: నువ్వు ఇలా చేయలేవా?' అవి 

అడిగేవాడు. 

సోమా లాహోర్లో మనోరమతోనూ, వదినగారితోనూ కలపి చాలాసార్లు 
పినిమాలు చూసింది. సినిమా ఆమెకు బాగా నచ్చేది. కాపీ యాకైన్ల నడవడి 

చూసి, “అయ్యో వీళ్ళు ఎలావున్నారు : అన్నీ చూపిస్తూ ఇలా చేస్తా రేమిటి ? ఆలా. 

చేయడానికి ఏళ్ళకి పిగ్గు అనిపించదా !' అనుకునేది, ఇప్పుడు నేనుకూడా ఇలా 

చేయగలను....ఆనుకుంది. దిన్ వారీ, బరకత్ కూడా ఆమెకు ధైర్యం కలిగించే. 
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వాళ్ళు. “నీ కేమీ కష్టమనిపించదు, రెండు సినిమాలలో బాగా పవిచెయ్యి, తర్వాత 
పినిమావాళ్ళే నీ చుట్టూ దితిమాలుతూ తిరుగుతారు. మధు, చంద్రా హేమా, 

బాలో నిగురించి, ఎన్ని వేలు నంపాది స్తున్నారో వివరించేవాళ్ళు. 

దిన్వారీ ఒక సినిమాలో పహాడన్కీ పల్లెటూరివాళ్ళ నాట్యంచూపించి 

“నువ్వు ఇలా నాట్యం చేయలేవా *' అని ఆడిగాడు. 

పహాడన్ చేయగలనప్ చెప్పింది. నేర్చి వే నాట్యం చేయగలుగుతుంది. 

ఆమె పాట పాడటానికిగూడా సిద్దంగా వుంది, ఏదైనా సరే చేయడానికి ఆత్రంగా 
వుంది. 

పహాడన్ని కేవలం మూడు సీన్లకీ పిలవడం జరిగింది. |పారంభంలో కథ 

ఇలా వుంది = నాయకుడు, రేణు (వహాడన్)విమూపి ముగ్గుడె, ఆమె (పేమలోపడి 
భార్యవి లక్ష్య పెట్టడు. నాయిక తన చెల్లెలు రేణుకి విషం పెట్టి చంపేస్తుంది. తర్వాత 

ఈ విషయమై పరిశోధన జరిగేప్తాటు విక్మించడానికి (ప్రయుక్నం జరుగుకోంది, 
కానీ పహాడన్ నటనతో తృప్తిపడి డైరెక్టరు ఆమెని స్క్రీ9నమీద మకకొంత 
చేప్పు వుంచడం మంచిదని అనుకున్నాడు. ఆమె ఆందచ౦దాలని పూర్తిగా ఉపయో 

గించుకోవాలనే వుద్ధేశంతో కధలో మరో రెండుసీనులు నృష్టించారు. దిన్వారీ 
యూ. పీ. లో బాగా పేరుపొందిన “ఖభోడియాినుంచి ఒక సాటనివాసి తీసు 

కొచ్చాడు, “ఏమండీ, దీనిమీద పహోాడన్ నాట్యం ఒకటేవుంటి బాగుంటుంది” ఆని 

డై రక్టరుతో అన్నాడు. డైరెక్టరు ఈ సలహావివి ఆనందంతో ఎగిరి గంతేశాడు. 

బాగా అనుభవంవున్న భూరే, సహాడన్ పాటకి నేపథ్యసంగీతం కూర్చేలా 

ఏర్పాటయింది. మొదట ఓ పాటపాడి ఆమెకు వినిపించారు. తర్వాత ఒక్కాక్క 

పదం పాతికసార్లు అనిపించారు. డై రెక్టరు, సౌండ్ ఇంజనీరు చోఖే, రికార్డింగ్ 

రూంనుంచి మాటిమాటికీ గొంతు పెంచడానికీ, తగ్గించడా నికీ ఆదేశాలు ఇస్తు 

న్నారు. సౌండ్ ఇంజవీరు పాటని పాస్ చేయడంలేదు. పహాడన్ ముఖంమీద 

ఎర్రరంగు వ్యాపించింది, చెమట విందువులతో ముఖం తడిసిపోయింది. 

విన్ వారీ డై రెక్టరు చెవుదగ్గర నోరుపెట్టి, “ఆయ్యా, ఈ సమయంలో టెక్ని 

కలర్ కెమేరా వుంచే" అన్నాడు, 
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సౌండ్ ఇంజనీరు చోఖే అనేకసార్లు నహాడన్ కళ్ళల్లోకిచూసి నవ్వారు. 
మాట్లాడడానికికూడా (ప్రయత్నించారు. కానీ పహోడన్ కళ్ళుదించుకుని తప్పించు 
కుంది. ఐన్ వారీ పపిగట్టాడు. ఒంటరిగా వున్నప్పుడు పహాడన్కీ తెలినుజెప్పాడు, 

“సహాడన్ , ఇది సివిమా పపంచం. వీళ్ళు కావాలనుకుంటే వీ గొంతు మురళి వేణు 

వులా మారుతుంది, వద్దనుకుంటే విరగగొట్టిపడేపిన వానపుపుల్లలా అయిపోతుంది. 

ఇది తెలుసుకో, మహంత్ చాలా మంచిమనిషి, కెమేరాపవి బాగా ఆరం చేసుకుం 

టాడు. కెమేరామెన్ ఆయన్ని మోనంచేయలేడు, కానీ చోఖీ మరోరకం మనిషి. 
ఇది తెలుసుకుని (ప్రవ ర్థించు ।' 

సహాడన్ నీరసించిపోవడంచూపి దిన్వారీ తిట్టాడుం “ఆలాంటిదావివై తే 

ఇక్కడ కాళ్ళు ఎందుకుపెట్టావ్ ! మేము మొదటనే చెప్పాం. ఇప్పుడు తెలివిగా 
మసలాకుంచే సరి, మేము నీ చెప్పులు నరిచేస్తాం' అన్నాడు. 

మరునాడు రిహార్పలుకన్నా ముందు చోఖీ పహాడన్ కళ్ళల్లోకి చూడగానే 
ఆమె సిగ్గుపడి నవ్వింది, “మీరు నేనంకే కోపంగాపుంటారు' ఆంది. 

లేక స్రోతే, ఇవ్వాళ సాయంఠతం మాతోకలపి భోజనం చేయండి” అన్నాడు 

చోఖే, 

“మీరు మమ్మల్ని దాలా భయపెడుతున్నారు, మాపాట మీకు నచ్చడం 

లేదు. భయంవల్ల ఆకలి చచ్చిపోయింది, తినేదేముంటుంది ? అన్నది వహాడన్. 

ఆరోజు సాయంతం వహాడన్ పాటని అందరూ మెచ్చుకున్నారు. సాయం 

కాలం ఆమె చోఖేతోకలసి “(గేట్ మొగల్'కు భోజనం చేయనికి వె్ళిండి. 
'ర్మాతి ఒంటిగంటకి చోఖే ఆమెని టాక్సీలో మహీమ్ తీసుకువెళ్ళి దిగబెట్టాడు. 
అర్థరాత్రి ఇంటికి వచ్చిందవి బిరకత్ పోట్లాడి, తిడతాడేమోనవి సోమా భయపడ 
సాగింది. ఆమె కోపంలో ఆలాగే అనుకోనీమని నిశ్చయం చేనుకుంది. పక్కన 

గదిలో కొద్దిరోజుల క్రితం దెబ్బలుతినే స్త్రీ గుర్తుకు వచ్చింది....ఈ దుర్యార్గుడికి 

నా మీద ఆధికారమేముంది ? ఆనుకుంది. 

సోమా చాలాపార్లు తలుపు తట్టినమీదట దిరకత్ నిద్రనుంచి లేచాడు, కాపీ 
"అతను ఏమీ మాట్లాడలేదు. మెదలకుండా తన దుప్పటి కప్పుకుని న్నిదపోయాడు. 
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సోమాకి చాలాపేపటివరకూ విద రాలేదు....ఇదేమిటి జరుగుతోంది? ఏదైనా 

కానీ, కాళ్ళు పెట్టడానికి చోటు దొరికింది. నెలా పదిహేనురోజులనుంచి స్టూడి 
యోకి వెడుతోంది. ఎవిమిదవందలరూపాయలు వచ్చాయి. బిహుకా కొద్దిరోజుల 
తర్వాత ఆమె తన ఇష్టంవచ్చినట్లు (వవర్తించగలుగుతుంది. ఈ గదిమంచి బయట 

పడగలుగుతుంది. 

పహాడన్ పాడినపాట రికార్డు చాలాపేరు నంపాయించింది. ఆపాట రికా 

ర్పుకి, ఆమె నాట్యానికి రిహార్సల్ జరుగుతోంది. నేలమీద గీతలుగీసి ఏ మాటమీద 
ఎక్కడ కాలు పెట్టాలో చూపించారు. పుల్ డెస్ రిహార్పల్ లో పహాడన్కు లంగా, 

ఓణీ కట్టారు. లోపలికిపోయివున్న ఆమె పొట్ట న్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మంచి 

అందమైన ఆమె పచ్చటిశరీకం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నచోట వెంటుకలు కెమేరాలో 

కనిపించకుండా వుండటానికి తెల్లటిరంగును పూశారు. రవిక బాగా బిగుతుగా 

వుంది. రవిక ముందుభాగం బాగా నిండివుంది, కొద్దిగా దూదినింపి దాన్ని ఇంకా 

ఆకర్షణీయంగా చేశారు. 

రికార్డు మాటిమాటికీ తిప్పుతున్నారు.-*దోసహరియా కామామ్లా, మేరా 
గోరా బదన్ కుమ్హలాయే” (మధ్యాహ్నంవేళలో, నా పచ్యవనిళరీ5ం వడిలిపోయెను 
గదరా : 

దోపహరిచూ కా మామ్లా (మధ్యాహ్నంవేఃలోో అనేటప్పుడు ఆమాయ 
కత్వంతో రెండుచేతులూ చాపాలి. “మేకా గోరా బవన్' (నా పచ్చవి శరీరం) 
ఆనేటప్పుడు భుజాల్సి తాకి నడుముకి బలాని ఇవ్వాలి. “కుమ్హలాయే' (వడిలి 
పోయెనుగదరా ఆనేటప్పుడు దానితోబాటు బీరకొంగుతో గాలివి తీసుకోవాలి, అవి 
ఆంతా దై రెక్టరు సోమాకి తెలియదిరిచాడు. ఈ పదభావాన్ని పూర్తిగా ఆభినయించ 

డానికి రెండున్నరగంటలు పట్టింది. ఒక్కొక్కప్పుడు పహాడన్ కాళ్లు నేలమీద 
గీసిన గీట్లుదాటి ముందుకి, వెనక్కి పడుతూవుండేవి, అప్పుడప్పుడూ ఫోటో 

(గాఫరు లై టుకాంతి మార్చించేవాడు. పహాడన్ ఆలపిపోయింది. ఇరవై పార్లు 

ఈ సదాన్ని ఆభినయం చేపినమీదట “టేక్” తీసుకోబడింది. ఆమెకు టీ ఇచ్చి కొద్ది 
సీస విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు. 

పాట రెండవపదావికి నాట్యం (ప్రారంభమయింది __ “పాసురీ, తేరా బేటారీ 
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"తేరా బేటారీ మేరే జోదిన్ కో హాధథ్ లగాయే, ఈ పదావికి మొదటిదావికన్నా 

. ఎక్కువ సేపు పట్టింద. నవ్వి ముసుగు లాక్కు నేటప్పుడు కాళ్ళు నేలమీద గీసిన 

-గీట్లకి ముంమా, వెనకా పడుతుందేఫ. పహాడన్ ఊపిరి విగదిట్టి కష్టపడింది, 

డై రెక్షరుగారి ఆదేశానుపారంచేపి చూపించింది. డై రెక్షరు పూర్తి తృ ప్రిపడ్డారుం 

సోమా 'కోజప్' నాట్యంలోని ఆకారం, ముథాకృతికి సందింధించిన “పిల్ ' తీనుకో 

దిడింది. ఆరోజు దారేఫౌజ్ కంపెనీ (పొడ్యూసరు ఎమ్, పాళ€త్ తమదగ్గరికి 
కొ త్తగావచ్చిన యౌత్రంస్ను గురించి విస, ఆమెసని చూడటానికి వచ్చారు. డైరె 

కర్ మహంత్, మిగతావాళ్లు ఆయన ముందూ- వెనకా తిరగడం మొదలు పెట్టారు. 

పాలిత్ షూజీంగ్ అయిపోయినతర్యాత సహాడన్కు అభినందనలు తెలిపారు. టీకి 
ఆహ్వావించారు కూడా. 

పహోడన్ తన విలువ కెలుసుకోసాగింది. ఆమె ముఖంలోనూ, (ప్రవర్తన 

లోనూ మార్చు వచ్చేసింది. ఆమె బాగా అలసిపోయివుండటంచేత 'పొడ్యూనర్వి 

క్షమార్పణ కోరింది. ఫౌడ్యూసర్ శోసం కుర్చీలో నుంచిగూడా లేవలేదు. 

పాలిత్ వినయంగా నవ్వి, “ఆయితే రేపుతప్పదు' అని వెళ్లి పోయారు. 

దిన్ వారీ వచ్చి, “పహాడన్ . మంచిపనిచేశావు! ఇదే అన్నిటికన్నా పెద్దపాము, 
ఇతనే యజమాని, అకను అవునన్నాడంటే, డైరక్షరు, మిగతావాళ్ళు పేడఎత్తు 
కునే అమ్మాయినిగూడా ఏనుగుదంతంతో చేపిన విగహం అని ఒప్పుకో వాలిపిందే. 
వీలున్నంశనరకూ, ఈ సినిమా పూర్తి అయ్యేవరకు ఇతన్ని వలలో బంధించి 
వుంచాలి' అని చెప్పాడు, 

మరుసటిరోజు పహాడన్ పాలిత్ తోకలసి డిన్నర్ తీసుకోవడానికి తాబ్కు 
వెళ్ళి అక్కడినుంచి టాక్సీలో మహీమ్ తిరిగివచ్చింది. (ప్రొడ్యూసర్ మూడవ 
రోజున పహాడన్వి మళ్ళీ తాజ్లో కలుసుకోవడానికి పిలిపించారు, 

“ఈమె మరో ఫిల్ముకంపెనీలోకి వెళ్ళటానికి వీలుండకూడదు. ఇప్పటి 
వరకూ రోజుకు ఏభై రూపాయలవంతున పవి చేస్తోంది” అని పాలిత్ డై రెక్టరుకు 

తన అభిపాయం చెప్పాడు. పాలిత్ తెలియజెప్పివమీదట మహంత్ ఆమెని ఆరు 

"నెలలకు షరతుషృత్రం (వాపిమ్మని ఆడిగాడు. పహాడన్ దిన్వారీ సలహాని కోరింది. 
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“పది హేనువందలు నెలకు ఇమ్మని అడుగు, (ప్రతినెలా జీతం ఆడ్యాన్సుగా 

ముండే ఇమ్మమ ' అవి దిన్వారీ సలహా ఇచ్చాడు. 

పహాకన్కి బన్ వారీ ఆధి పాయం పిచ్చితనంగా తోచింది కానీ ఆమె దైరె 

క్షరుతో ఇటే చెప్పింది, ఆమెకోరిక అఆంగీకరించబిడింది. 

సహాడన్ చేతిలోకి చాలాడబ్బు వచ్చింది. ఆమె మహీమ్లోవీ గదిని వదిలి 

చె'టేపింది. బన్ వరీనహాయంతో దాదర్లో నెలకు రెండువందలకు ఒక ప్లాటు 

అడైెకు తీసుకుండ. బుకత్ కోకలిసి ఒకేగదిలో వుండటం ఆమెకు సహింపాని 

బాధగా తోచింది. స్తూడియోవల్ల దొరుకుతున్న దాంట్లో ఎకు... వభాగం దిరకిత్ చేతి 

లోకి వెళ్ళిపోతోంది. డబ్బురూపంలో తీసుకోవడంగురించి పహాడన్ని బిన్ వారీ 

వారించాడు, "చెక్కు తీసుకో, బాంకులో దాచుకో 1“ ఆని చెప్పాడు, 

సోమాచేసిన ఈ దుర్మార్గానికి దికకత్ చాలా మండిపడాడు. “ఇప్పటినుంచీ 

మామీద కర జేస్తున్నావా?' అని సోమాని చాలా తిట్టాడు. కొడతానని బెది 

రించాడు. 

పహాడన్ దిరకత్ నిచూస్తూ ఆకని ఎదుట నిలదిడివుండిపోయింది. నుదుటి 

పెన ముడతలు వడ్డాయి. దిరక్త్ వైపు కోపంతో చూపి, “జాగత్త, ఆనననరం౦గా 

వాగావంటే | ఇప్పుడే పోలీనుప్రేషనుకు పంపిస్తాను! వుండాలవివుంకే బై టగదిలో 

తిన్నగా వుండు !' ఎదురుతిరిగింది. 

దిరకత్కి పహాడన్లో మళ్ళీ లాహోర్లోవుండే సోమా పడిరెట్లు ఉగ 

రూపంతో కనిపించింది, అతను భయపడ్డాడు, తన ఆవసరంకోనం అప్పుడ ప్పుడూ 

ముఖ స్తుతిచేసి, ఎప్పుడప్పుడూ కోపంచూపించి పహాడన్ దగ్గంనుంచి డబ్బు లాగ 

సాగాడు. ఆతనిఖర్సు తక్కువకాదు. అఆకనికి రోజుకు ఒనిమిది = పదిరూపాయలు 

కావాల్సివుండేడి. 

గోమతీకి రెండురోజులు బాధ ఎక్కువగా వుండటంచేశ దారేఫౌజ్కు 

రాలేకపోయింది. మూడవరోజున వచ్చేసరికి తనస్థానంలో ఇంకొకన్త్రీని పెట్టు 

కునా శరన్ తెలుసుకుంది. 

గోమతీ డైరెక్టర్ని ముఖస్తుతి చేసింది. *....మనిషికి కష్టాలు, సుఖాలు 
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కలుగుతూవుంటాయి. ఇంకొకచోట పని చేయడానికిమ్మాతం వెళ్ళలేదు. ఎవరినై వా 
ముజువుచేసి చూపించమనండి 1" అని (దితీమలాడింది. కాసీ దారేఫౌబ్కి ఆమె. 

అవసరంలేదు. “అడ్వాన్సుగా తీసుకుని నువ్వు వాడుకున్నది నీది. ఇప్పుడు మాకు 

శెలవు ఇప్పించు' అని దారేఫౌజ్ వాళ్లు పంపేశారు. 

దారేఫొజ్ నుంచి గోవతీవి తీ సేశారన్న వార్తతోపాటు ఆమె జబ్బుకు. 

నంవింధించిన అపకీ ర్థిజాడా వ్యాపించసాగింది. ఇంకొకిచోట ఆమెకు వవి దొర 
కటం దుర్గ భమైపోయింది. చికిత్స జరుగుతూవుండటంవల్ల ఆమె జబ్బుగూడా 

ఆజీగిపుందె. ఇప్పుడు చికిత్స పొందటానికి డబ్బు లేకపోవడంచేత జబ్బుకూడా 

ఒక్కసారి ఉధృశ మయిండ్ = 

పహాడన్ వి పెట్టుకోవటంకోన మే తనని తీసేయడంవల్ల గోమతీకి పహాడన్ 

మీద కోపం వచ్చింది. “సహోడన్కి ఏం తేలుసు, యాక్టింగ్ ఏం చేస్తుంది ? ఆడవి 

మేకలాగా కళ్ళుకిప్పి అరుస్తుంది. తెల్లటి రుచిలేని జామపండు రంగుచూని కంపెనీ 
వాళ్ళు ముందుకి దూకారు. ఈ దుర్మార్లుకాలివి నాలుగురోజుల్లో నలిపేసి అవతల 

పారేస్తారు అని గోమతీ ఆందరితోనూ చెప్తతూవుండేది. 

గోమతీ డై రెక్టర్ వి, (పొడ్యూసర్వి, కంపెనీని ఏమీ చేయలేదు. గుండె 
మంటవల్ల ఆమె పోట్లాడటానికి పహాడన్ప్తాటుకు వెళ్ళింది. ఆమె ఇంటి గుమ్మం 

దగ్గర నిలబడి, “నువ్వు మా పొత్తీకడుష్పమిన కన్నుతున్నావ్, సవ్వనాశనం అయి 

పోతావ్ ! ఏ ఆందంచూసుకువి నువ్వు గక్వపడుతున్నావో, ఆ జందాన్ని భగ 

వంతుడు నాశనం చెయ్యాలీ | ఎవరి సంపాదనకొట్టి నువ్వు తింటున్నావో. దాంట్లో 

పురుగులు పడాలి! ఒక సంవత్సరంలోగా నీకు జబ్బు ఆంటుకోకపోతే రోడ్డుమీద 

నన్ను చెప్పుతో కొట్టు" అని కట్టడం మొదలు పెట్టింది 

వహాడన్ భయపడి లోపలిగడిలోకీ వెళ్ళి దాక్కుంది. తలుపులు మూసేపింది. 

ఆమె హుందాతనం గోమతీ ఎదుటవిలిచి నవ్వసాగింది. గోమతీ ఆలాగే వాగుతూ 

వుండటంచూసి బరకత్ చెవ్పు చేతిలోకీతీనుకుని ఆమె ముందుకి వచ్చాడు. గోమతీ 
మెడసట్టుకుని గెంటి ఫ్లాటుకిందికి దించేశాడు. గోనుతీ తిడుతూనే వెళ్ళిపోయింది. 

పహాడన్ గుండె చాలావేవటివరకూ వేగంగా కొట్టుకుంటూ నేవుంది. ఆమె 
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తలుపులుమూని, మంచంమీద వడుకువి, కళ్ళు మూసుకుని తన భవిష్య త్తుగురించి 

ఆలో చిస్తూ వుండిపోయింది. 

గోమతీ ఈవిధంగా వ్యతి రేక[పచారం చేయడంవల్ల ఇతరకం పెవీలలో 

గూడా సోమావిగురించి చర్చ (పారంభమయింది. “జల్తా ఘోంస్లా' సినిమా 

పూర్తి అవుతూనే మణిమాలకూడా పహాడన్కి వ్యతిరేకంగా (ప్రచారం చేయడం 

మొదలు పె-పేసింది, సహాడన్వి ఆనవనరంగా హీరోయిన్గా చేశారు. సినిమా 
(వచారంలో మణిమాల పేరుంది కాపీ సినిమాలో వున్నది పహాడన్, ఇకముందు 

వచ్చే సినిమా (ప్రచారపశ్రాలలో పహాడన్ పేరు అన్నింటికన్నా ! పైన వుంటుందని 
ఆందరికీ తెలుసు. డై రెక్టరు, (ప్రొడ్యూసరు, ఎవరివి కావాలనుకుంటే వాళ్ళని పైకి 
ఎత్తుతారు. అక్కర లేదనుకున్నవాళ్ళని కిందకు పడదోస్తారు | 

ఒకనంవక్పకం గడుస్తూనే వహాడన్ నటించిన మూడుసినిమాలు బౌంబా 

యిలో (పదర్శించబడుతున్నాయి. “మాషపామ్ చోర్, “మన్ కా పౌదా' లలో పహి 

డన్ నాయికభూమిక ధరించింది. బొంబాయిలోని ఆకాశం పహాడన్ పేరును (పతి 

ధ్వవించసాగింది. ఆమె ముఖానికన్నా పదిరెట్లు పెద్దవై నబొమ్మలు గోడలమీద 

అన్నివై పులా కనిపిస్తూవుండేవి. ఇళ్ళల్లోనూ, టీ దుకాణాలలోనూ, కిళ్ళీ-వీడీ కొట్ల 
మీద, (గామ్ఫోన్లద్వారా, రేడియోలద్వారా ఆమె పాటలరికార్లులు వినిపించ 

సాగాయి. ఆమె (పతివిముషము తన ముకాన్నే చూస్తూవుండేది, తనగొంతకే వింటూ 

వుండేది. “మేరే జోబన్కో హాథ్ లగాయే' (నా యౌవనావ్ని చేతో తాకావు) 

“మన్ పంఛీ భూల్ నజానా' (మనసనే పకి మరచిపోవద్దు).... "విసాయే ప్రీత్ కా 
సంపార్ి (వేమ (వపంచాన్ని సృష్టించావు.) 

పహాడన్ నాలుగుపివిమాలలో ఒకేసారి పని చేసోంది. ఆమె వీలునుబట్టి 

కం పెవీ వాళ్లు తమ షమాటింగు, రిహార్చలు ఏర్పాటు చేసుకోవలసివచ్చింది. బ్యాంకులో 

ఆమెపేరున ముపై వేలు జమ చేయబడ్డాయి. ఆమె డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చు 

"పెళ్తేదికాదు. *“ఆసలై నవిషయం ఇదే. యాశ్ష్రైస్జీవితం అయిదుసంవత్పరాలు, 

కాకపోతే ఏడుసంవత్సరాలు, ఆంతే 1' అని బరకత్ ఆమెకి చాలాసార్లు తెలియ 

జెప్పాడు, 

పహాడన్కు అభిమానం చాలా ఎక్కువయిపోయింది. ఆమె చాలా తక్కువ 
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మందితోకలిపి తిరిగేది, ఆమె (పేమ అర్జి ౦చేవాళ్లు చాలా ఎక్కువమంది అయ్యారు. 

వాళ్ళవి ఆమె దగ్గరకు రానిచ్చేది కాదు. *.... ఈ ఇరకాటంలో చిక్కుకోవద్దు. (పేమ 
వీ ఆయుధం. ఈ బాకుతో సీ పొట్టలో నే పొడుచుకో వద్దు” అని బిన్వారీ సలహా 

ఇచ్చాడు, 

పహాడన్కు విజయంతాలూకు నిషా ఎక్కుతోంది. కానీ గతజీవితంగూడా 

ఆమెకి గుర్తుంది. ఆ జీవికంతో పోల్చిచూసుకున్నప్పుడు తన ఓర్పు, సామర్థ్యం 

ఆమెకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తూవుండేవి. అప్పుడప్పుడూ ఆలోచించేది _ ఆదంతా 

సహించకపోయినట్ల యితే ఇదికూడా జరిగేదికాదు. జరిగిందేదో మంచే జరిగింది. 

ఆమె _పపంచంకోనం వినోదాన్నీ, ఆనందావ్నీ వెదజల్లుతో ౦ది కానీ ఆమెమ్మాత్రం 

గంభీకంగా వుండటం మొదలు పెట్టింది. 

పహాడన్ బికక్ఠ్ వల్ల చాలా బాధని ఆనుభవిసోంది. బరకత్కు చాలాసార్లు 

ఎక్ స్తాాగా దొరికింది కానీ ఆతవికి రెండు-మూడు రూపాయలకన్నా ఎవరూ 
ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సహాడన్ తనతోపాటు ఆతనికి హీరోపార్టు ఇవ్వ 

డానికి పట్టువల పట్టాలని అతను కోర్రుతూవుండేవాడు. పహాడన్ అదెలా చేయ 

గలుగుతుంది ? బరకత్ దీన్ని సహాడన్ తనపట్ల చూసే నిర్లక్ష్యంగా భావించేవాడు, 
ఈ మాటమీద ఆతను పోట్లాదేవాడు. పహాడన్దగ్గర ఒకే ఒక్క సమాధానం 

వుండేది _ “నన్ను క్షమించు, నాదగ్గరనుంచి నువ్వు ఏమి తీసుకోవాలనుకుంటు 

న్నావో, ఒక్కసారి తీసుకుని ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపో: అవేది, 

బరకర్ పేకాట ఆడకుండా వుండేవాడుకాదు. ఆతను ఆమెదగ్గర నుంచి 

వెళ్ళిపోయేషర తుమీద పహాడన్ అతనికి రెండుపార్లు సడిహేనువందలరూపాయలు 

ఇచ్చింది. కానీ బిరకత్ డబ్బు తీసుకునిగూడా వెళ్ళలేదు. యాక్రరవాలన్న తీవ 

మైనకోరికవి వదిలిపెట్టి నడతలో ఎంతో మార్చుచెందాడు. చొక్కా, పాంటు 
వదిలి పెట్టి పిలబ్కు చొక్కా, లుంగీ కట్టుకోసాగాడు. మీసాలుగూడా పెంచేశాడు. 

వాటిని మెలిదిప్పాడు. ఒక చిన్నక(ర చేతిలోపట్టుకువి వుండేవాడు. ఎప్పుడూ 

చప్పట్లుకొట్టి “చెప్పు, రెండుచేతులూ వేయమంటావా?' అని బెదిరిస్తూ ౦డేవాడు. 

వలుగుర యిదుగురు మనుషులని తనవెంట వుంచుకునేవాడు. వాళ్ళకి నిషా ఎక్కి౦ 
చడం, తిండిఖర్చు మొదలై నవాటి బాధ్యకగూడా అతనిదే. ఒకపారి అతను 
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'తాగుడువ్యవహారంలో చిక్కుకున్నాడు. పహాడన్ తనకు అఆపకీర్రి వస్తుందన్న 
భయంతో బన్వారీనిపంపి, పోలీసులకు రెండువందలరూపాయలిచ్చి, అతన్ని విడి 

పించింది. ఇద జరిగినతర్వాప పోలీసు ప్టేషను వాళ్ళతో బరకత్కి స్నేహమయింది. 

పహాడన్ కీర్తి రోజురోజుకూ పెరగడం మొదలు పెట్టింది, దావితో బాటే 

ఆదాయంకూడా. దాదర్లో పాటు వదిలి పెట్టి ఆమె ఒక దింగళాలో వుండసాగింది. 

ఓక్ పెద్ద కారుకొన్నది. ఇడిడరకటికన్నా మౌనంగా వుండటం మొదలు పెట్టింది. 

సంవత్సర మంతా ఆమె పగలు మాడలేదు, రాత్రి చూడలేదు, ఒకేసారి ఆరు కంపె 

పీలలో పని చేస్తోంది. మిగతాకంపెనీలుగూడా ఆమెని బుక్ చేసుకునేందుకు 

తొందరవడసాగాయి. ఆమెకు తీరుబడీ లేకపోవడంతో సిరాకరించవలసివచ్చింది. 

అప్పుడప్పుడూ బన్ వారీ ఇచ్చిన సలహా జ్ఞాపకం వచ్చేది, “నేను బొంగరంలాగా 
ఎన్ని రోజులవరకు నాట్యంచస్తూ వుండిగలుగుతాను? చివరకి నాకు లభించేది 
ఏముంది ? చాలినంతకబ్బు వుంది. ఈ వీచుడైన బరకత్కోనం సంపాదిస్తూ 

వుండనా ౩" ఆని పహాడన్ ఆలోచించేది. మిగతా యాక్టర్లు, యాక్రైస్లు డబ్బు 
సంపాదిస్తారు, అందులో చాలామటుకూ రేసులకి, తాగుడుకి అర్చు పెపేస్తారు. 

పహాడన్ ఇలా చేసేదికాదు. బ్యాంకులో ఆమె డబ్బుకూడా పెరుగుతోంది. 

(పొడ్యూసర్ వేర్ పాలిత, [పొడ్య్యూనర్ సుతలీవాలా, డై రెక్టర్ జమాన్, 

పెళ్ళి చేసుకుంటామవి సహాడన్ పేనక వడుతున్నారన్న వదంతి బరకత్ చెవిన 

పడింది. పహోడన్ పొడ్యూసర్ సుతలీవాలాని, అసి స్టెంట్ డ్రై రెక్టర్ దివ్ వారీవి 

శపేమిసోంది....తొందరలొ నే ఎవరో ఒకరితో తన వివానం ఏర్పాటు చేను 
కుంటుంది. ఆమెమనసు పినిమాపైన విరిగిపోయింది అనిగూడా విన్నాడు. 

దిరకత్ వదంతివిని ఆనుమానవడ్డాడు. ఆతనికి బన్ వారీ నమ్మక స్తుడని 

విశ్వాసం వుండేది. ఆతను సహాడన్కి ఏ సందింధమూ లేకపోయినా సహాయం 

చేశాడు. దిరకత్ వాళ్ళని అనుమానించపాగాడు. వాళ్లు సహాడన్ దగ్గరికీవ ప్రే 
బరకత్ గొడవచేసి, వాళ్ళతో పోట్లాడేవాడు. పహాడన్ బయటకువెడికే కావలా 
కోసం డై 9వరుకోపాటు ముందుసీబులో కూర్చుని వెంట వెళ్లాలనుకునేవాడు,. 

“పహాడన్ విఖాచేసి పెళ్ళిచేసుకున్న నా భార్య....ఎవడై నా ఆమెవైపు 
శన్నెత్తీచూ స్తే కళ్ళు పీకేస్తాను' అని బరకిత్ (ప్రచారం చేయటం మొదలు పెట్టాడు. 
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పహాడన్కి బరకత్ (ప్రవర్తన నహింపరానిదై పోయింది. ఇతను నన్ను 

ఎప్పటివరకూ పొడుచుకుని తింటాడు? నేనేం ఇతనికి పాలిచ్చే ఆవువా? నాకేదైనా 
అయి, నేను నంపాదించటం మానేస్తే, విప్పంటుకున్న ఇంట్లోవించి ఎలుకలు 

పారిపోయినట్లుగా ఇక్కడినుంచి పారిపోతాడు. నన్న కావలా కాపేందుకు ఇత 

నెవరు? నేను ఎవరిదగ్గరై నా ప్టిరంగా వుండిపోవాలనుకుంకే ఆపటానికి ఇత 

నెవరు? నేను జీవితాంతం ఏ ఆధారంలేకుండా, మోసపోతానేమో ననేభయంతో 

ఇలాగే వణికిపోతూ వుండాలా?” అని ఆమె దరకత్ (ప్రవ ర్తనవల్ల భయపడుతూ 

ఆలోచించింది. 

సాయంకాలం స్టూడియోనుంచి తిరిగివచ్చి పహాడన్ ఆలపిపోయి, బాధతో 

వరండాలో కూర్చునివుంది. “నవోదయ కంపెనీవాళ్ళ కొత్తపినిమా *“రంగేళీ 
కనకయ్యా"లో ఆమె ఏభై వేల కాంటాక్టుమీద హీరోరూన్గా పనిచేస్తోంది. ఆరోజు 

స్టూడియోలో, ఆమె నదిలో స్నానంచే సేదృళ్యానికి సంబిందించిన షూటింగు జరి 

గింది. డైరెక్టరు చాలా సంతోషించారు. స్నానం చేపేటవ్వుడు ఆమెశ్యరం చాలా 

మటుకూ చూపించబిడింది. వెన్నారువాళ్ళు అభ్యంతర పెడతారని అనుమానంగా 

వుంది. 

స్టూడియో వియమంవల్ల, సోమా డైరెక్టరు జమానే ఆదేశానుసారం నటిం 

చింది కానీ కారులో తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆమెకు అయిదుసంవత్పరాల కిందటి 

సంఘటన గుర్తుకు వచ్చింది....తను బావిదగ్గర గచ్చుమీద పనిలో నిమగ్నురాలై 

బట్టలు ఉతుకుతూవుండగా ధనపింగ్ వచ్చాడు. తను సిగ్గు, భయంవల్ల ఎలా 

ముడుచుకుపోయింది! తర్వాత లాహోర్లోని బంగళాలో మన్నో, బారిస్టరు, మంచి 

బిట్టలు కట్టుకుని బజారుకు రమ్మని చెప్పినప్పుడు పిగ్గుతో ముడుచుకుపోయింది. 
ర్మాతిపూట అందరూ నిదపోయినతర్వాత బారిస్తర్ గారి గదిలోకి వెళ్ళి లైటు 

ఆర్బేసేముందు అన్ని కిటికీలకి తెరలు వున్నాయో లేదోనని పరిశీలనగా చూపేది. 
ఎవరూ తనని చూడలేరని గర్వం కలిగేది. ఇప్పుడు ఆమె బట్టలేవీ లేకుండా. 

నగ్నంగా అందరి ఎదుటికీ వెళుతోంది. 

పహాడన్ దింగళాకి కుడివై పున నాలుగురోడ్లు కలిసే సెంటరులో ఎ శై 

గోడమీద, చేతులు పక్కలకిజాపి, వకోజారి ఎత్తులను చూపిస్తున్న ఆమె చిత్రం 
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శవిపిస్తోంది. బిగ్గరగా వినిపించే రేడియోపాట, “కస్గలే డాలో ఐహియా. మోరే 

చెయా( ఇప్విధి కరో(పీతి”లో తనగొంకే వినిపిసోంది. నా (పేమ (పపంచ 

మంతటికీ బజారువస్తువు ఆనే ఆలోచన రాగానే సోమా మనసులో ఏదో గుచ్చు 
కున్నట్లుగా బాధ కలిగింది, బారిస్తరుతో చాటుపేమవిషయం గుర్తుచేసుకుని ఆమె 
ఒక్కసారి గట్టిగా విట్టూర్చింది....ఇదికూడా ఎంతకాలం జరుగుతుంది? మళ్ళీ 

ఆలోచించింది, తనకు ఏమి లభిసోంది....డబ్బు । కానీ డబ్బు సంతోషంకోనం 

సృష్టించబడింది, సంతోషం ఎక్కడ వుంది? అందరినీ వదిలి పెట్టి ఎవరో ఒకళ్ళని 

అంటి పెట్టుకువి ఎందుకు వుండకూడదు! ఇప్పుడైతే ఆందరూ ముఖ స్తుతిచేస్తూ 

“మెచ్చుకుంటున్నారు, నాలుగేళ్ళతర్వాత ఎవరు అడుగుతారు? కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు 

ఎవరున్నారు ? ఎవరిని నమ్మకలుగుతుంది? (పేమలో తనని తాను ఎనరికైనా 

అర్బించుకోవాలనేమాట ఆలోచించడంలేదు. జీవితంకోనం ఆధారాన్ని కోరుతోంది. 

(ప్రొడ్యూసర్ పాలిత్, డై రెక్టర్ జమాన్ ఆమెవైపు చేతులు జాపుతున్నారు కానీ 
వాళ్ళని తాకగానే బిల్లి వి ముట్టుకున్నట్లుగా కడుపులో తిప్పుతుంది. ఆటువంటివాళ్ళ 
చేతులలోకి తనని తాను ఎలా సమర్పించుకుంటుంది ! అమ్ముడుపోవలపిన అవ 

సరం ఆమెకి ఇప్పడు లేదు. 

మిగతావాళ్ళు సహాడన్ నై జం ఏమిటాఅవి తెలుసుకోవడానికి (ప్రయత్నాలు 

చేస్తున్నారు. కానీ ఎవరివీ నమ్మద్దనీ, చివరికి తననిగూడా నమ్మద్దనీ బిన్వారీ 
సలహా ఇచ్చేవాడు. ఇందుచేత నే ఆమెకు ఐన్ వారీమీదనే విశ్వాసం వుండేది. దిన్ 

వారీ ఆమెతో తన అనస5ం తీర్చుకు నేందుకు ఎప్పుడూ (పయత్నించలేదు, వీలు 

న్నంతమటుకూ ఆమెకి సహాయమే చేశాడు. ఎప్పుడైనా అప్పు తీసుకున్నాగూడా 

పట్టుదలగా తిరిగి ఇచ్చేపేవాడు. బన్ వారీని పెళ్ళిచేసుకుంటే ఎలా వుంటుంది? అని 
సోమా ఊహించింది. ఆ సమయంలో సమాజంలో అఆమెస్టితి దిన్ వారీ ప్టితికన్నా 

గొప్పది. కొందరు నవ్వుతారు. సోమాకి ఎవరై నా నవ్వుతారన్న చింత లేదు. మేము 

ఎక్కడికైనా దూరప్ప కొండ(పాంతాలలోకి వెళ్ళివుంటాము. అని అనుకుంది. 

దిన్ వారీ సోమాదగ్గర కూర్చుని గంటలతరబడి మాట్లాడుతూవుంటాడు. 

"ఆమెని అడిగి తెప్పించుకుని తాగుతాడు కానీ పురుషువికళ్ళల్లో ప్రీ తలంపు ఏ విష 
'యంకోసం వస్తుందో, ఆటువంటిభావాలు ఆతనిచూపుల్లో ఎప్పుడూ రాలేదు. సహో 
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డన్ ఆత్మసమర్చ్పణని స్పష్టంగా తెలియసరిచే అనేకమైన సంకేతాలు బన్ వారీఎదుట- 
చేసింది. అవి గుర్తుకి తెచ్చుకుని పహాడన్కి పిగ్గు కలిగేది, బన్వారీచేసే ఈ 

నిర్లక్ష్యం ఆమెను ఇంకా ఎక్కువగా ఆకరి చేది. 
ణా ఇన 

పహాడన్ ఇటువంటి, పేమలో చిక్కుకుంది ! ఇంతలో ఎదురుగా రోడ్డుమీద 
దిన్వారీ నడచివస్తూ కనిపించాడు. పహాడన్ గట్టిగా నిట్టూర్చి. ఈ రోజు ఇతవితో 

చివరిసారిగా మాట్లాడాలి । అని విశ్చయించుకుంది. 

బన్వారీ తన సన్నటిశరీరావ్ని ఒక్ పెద్దకుర్చీలో నగంకన్నాకూడా తక్కువ 

భాగంలో వాల్చి కూర్చున్నాడు; “కొంచం నీరనంగా వున్నావు, ఏమయింది? 

ఇవ్వాళ మా ఆరోగ్యం తాగాలనుకుంటోంది” అన్నాడు, 

“నే నిప్పటికి చాలా వినుగుచెందాను.' 

“దేనివల్ల ఖ" 

“జీవిత౦వల . (పేమించేవాళ్ళవల్ల. నిన్నసాయం( తం పాలిత్ వివిగించాడు. 
గా ధా ఆ 

ఇవ్వాళ జమాన్.” 

“అభివందనలు | బాటిల్ బైటికి తియ్యి! ఇప్పుడే నీమీద అందరికీ (పేను 

"పెరుగుతోంది." 

“నేను (ఫేమ-బజారు వస్తువునా !” పహాడన్ అతని కళ్ళల్లోకి తీక్షణంగా 

చూసి, 'సిగ్గు కలగడంలేదూ ? నువ్వుగూడా ఇలాగే ఆమకుంటున్నావా ?" అవి 

అడీగింది. 

“నువ్వు ఇవ్వాళ కోపంగా వున్నా వేమిటి ౩" బన్ వాదీ పిగుపడ్డాడుం 

“నేన్స చాలా బాధపడుతున్నాను.” పహాడన్ లీరకొంగుతో ముఖం కప్పు 

కుంది. 

“ఏం జరిగింది పహాడన్ ?' బన్ వారీ సానుభూతితో ఆడిగాడు. 

“నువ్వు చెప్పు, నేనేం చేయను? ఈ ఆర్భాటం అంతా మహా జరిగినా నాలు 

గయిదు సంవత్పరాలకన్నా ఎక్కువకాలం జరగదని నువ్వే చెపుతావు.' 

“నిజానికి నువ్వు పెళ్ళిమాట ఆలోచిస్తున్నావా: నీకు ఎనరిమీద నమ్మక 

ముంది?" 
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'సీమీది పహాడన్ మళ్ళీ చీరకొంగుతో ముఖం కప్పుకుంది. 

“నువ్వు (భమపడ్డావు" బన వారీ నవ్వాడు. “ఎవరై నా మంచివయసులో 

వున్న ఆసామిని పట్టుకో. మొదట న్యాయస్థానంలో పెళ్ళిచేసుకో, అప్పుడు పేమ! 

మంచిది, మేము వెడుతున్నాం' ౬న్ వారీ లేచి నిలబడ్డాడు. 

“ఆగు, నేను తెప్పిస్తాను. పహాడన్ కళ్ళు తుడుచుకుంది. 

“వద్దు ఇప్పుడు తాగను. మేము అలా మనసుకు విశ్రాంతి కలిగించడం 

కోనం సరదాగా వచ్చాం, నువ్వు వీబాధలు వినిపించడం మొదలు పెట్టావు. 

బిన్ వారీ వెళ్ళిపోయాడు. 

పహాడన్ కోపంతో సళ్ళునూరుకూ వుండిపోయింది _ నేను నమ్మడానికి 
తగిన వాడనుకున్నమనిషి ఇక నొక్క_డే. ఇతను నమ్మకంగా చెపుతున్నాడు, 

నావల్ల మనసుకు విశ్రాంతి కలిగించుకోవడాసికి నరదాగా వచ్చాడట, వీడి నమ్మ 

కానికి విప్పంటుకోనూ ।' ఆనుకుంది. 

పహాడన్ దృష్టి వెంటరునుంచి వచ్చే తన రికార్డు పాటవైపు వెళ్ళింది... 

“కస్గలే డాలో బహియా( మోరే సైయా ఇన్ విధి కర్మోప్రీతి' (బిగువుగా నా 

మెడల్ చేతులు వెయ్, నా [పియా నన్నిలా (పేమించు.) 

“పపంచం నా మెడలో చేతులువేసి ఆడుకోవాలని కోరుతోంది కానీ చేయ 

పట్టుకుని నాకు అండగా వుండటానికి ఎవరూ సిద్దపడటంలేది అనుకుంది 
పహాడన్. 
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ధనసింగ్ _పభుత్వంనుంచి (ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పారిపోతూ, 
చెనికులదు స్తులు ధరించి (పభుక్వపు మని షెపోయాడు, ఆన్నిపనులూ వియమాను 

సారంగా జరిగాయి, మహత్వపూర్త మైన (పభుత్వపు పవి చేయడానికి అతని ఆరోగ్యం 

తగినదా కాదా అని ఆతనవిశరీరం దెబ్బకొట్టి (మోగించి చూశారు. వైన్యకార్యా 

లయంనుంచి అతను ఊహించిచెప్పిన (గామపు విలాసాన్ని విచారించడంకోనం 
పోలీసుఠాణాకు కాగితం పంపించారు. చట్టము, వియమముల ఆడంబరం క్రింద 

అన్నిపదేశాలూ అచేతనంగా వున్నాయి. [(పభుకాంనికి ఆ నమయంలో మనుష్యుల 

అవసరముంది. ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించే డాక్షరు అతను బట్టలు విప్పుతూనే చమట 

కంపుకొ పే ఆతనిళరీరాన్ని తాకకుండానే ముఖం ముడుచుకువి, శత్రువుల తుపాకీ 
గుళ్ళను సహించడావికి తగిన ఆరోగ్యవంతుడుగా తలచారు. ఆతను నమ్మదగిన 
చాడు అవునా కాదా అన్న (పశ్ననుగురించి పహోషియార్ పుర్ జిల్లాలోని చింతపుర్నీ 

పోలీసుఠాణాను విచారించడం జరిగింది. ఠాణాలోని గుమాస్తా (గామంలోకి వెళ్ళి 

విచారించమవి పోలీనులను ఆజ్ఞాపించారు. ఏవిధమైన లాభమూ తమకు కలుగుతుం 

దన్న ఆశలేదని తలచిన పోలీసులు పధ్నాలుగుమైళ్ళు కాళ్లు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళ 
కుండానే, అభ్యంతర పెట్టడానికి ఏ కారణమూ లేదని మరునాడువచ్చి నమాధాన 

మిచ్చారు, 

ధనపింగ్ (ట్రయల్ తీసుకోదిడింది. సుమారు ఒక సంవత్పరంతర్వాత ధన 

సింగ్ మోటర్ స్పియర్, క్లచ్, (బేకులస్పర్శని పొందాడు. టకటకలాడే ఇంజను 

మోత విన్నాడు. అతనిజీవితం స్వాభావికమైన పరిప్టితిలోకి తిరిగివచ్చినట్లు అవి 
పించింది. కడుపునిండా తినడం, శిబిరంలో హాయిగా నిద్రపోవడం, మోటరు 

తోలడం = ఇది ఆతనిశరీరానికి మళ్ళీ అలవాటు అయిపోయాయి. మరోదేశంలోకి, 

సమాజంలోకి వచ్చి చేరాడు. అక్కడ అందరూ ఒకేవిధమైన దుస్తులు ధరించే 

వాళ్లు, ఆజ్జ, విండుదనం, హుందాతనం, వైనికులు మాట్లాడకు నే విషయాలు, 

.నంభాషణ జరుగుతుండేది. అక్కడ అందరూ జవానులే; రా జవాన్ | వెళ్ళు 
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ఇవాన్ ? తిను జవాన్ | చచ్చిపోయిన జవాన్! ఇక్కడ గౌరవం, ఆగౌరవం. 

వీటి రూపాలుగూడా వేరేవిధంగా వున్నాయి. 

భాకీదుస్తులు ధరించిన వీళ్ళందరూ దేశంలో కట్టుకోవడానికి బట్ట, తినడానికి 

తిండీ లేక సిగ్గుపడుతూ, ముడుచుకుపోయి అణిగిమణిగి దితి కేవాళ్ళకన్నా దిలం 
గానూ, గౌరవంగానూ వున్నారు, ఈ సమాజంలో సె ఫకువితో నాయకుడు, నాయ 
కునితో 'సెనికాధికారి, సై వికాధికారితో సుబేదారు, తిట్లు, బూటుతో బెదిరింపులు 
లేకుండా మాట్లాడరు. ఈ తిట్లిని, బూటు దెబ్బలనీ ఎవరూ ఎదిరించేవాళ్లుకూడా 
కాదు. అన్నివై పులా ఆజ్ఞ దే పరిపాలన, సేనాకివిరాల. ఈ సమాజంలో అనేకవర్షా 

లున్నాయి, దుస్తుఐనుబట్టి ఈ వర్గాలు గుర్తించబడుతూ వుంటాయి. ఎవరిదున్తుల 

మీదనై తే ఒక్కొక్క టేపు ముక్కగావి. ఒక్కొక్క ఇ త్తడీవిళ్ళగానీ పెరుగుతూ 
వుంటుందో, వాళ్ళళ క్రీ, ఇజ్ఞకూడా పెరుగుతూవుంటుంది. మామూలు సై వికువికీ 
భార్యతో కలిసివుందే ఆధికారంలేదు, కానీ పెద్ద ఆఫీసర్లు ఖరీదైన దుస్తులను 
ధరించి, నాజూకైన స్త్రీలని వెంటబెట్టుకుని గర్వంగా తిరుగుతూవుంటారు. బింగ 
శాలలో నివసిస్తారు, ధర్మశాలలో గూడా లాలాగారు, దారస్టరుగారు, మన్నో, వాళ్ల 

అన్నలు - పరిహారాలు, డబ్బున్న పెద్దవాళ్ళు ఇలానే వుండేవాళ్ళు. ఆఫీసరు ఆజ్ఞా 
పించేవారు, నైనికులు ఆది శిర సావహించేవాళ్ళు. 

యుద్ధ పదేశంలో సై నికజీవితంలో ఒకవిధమైన అఆస్వాభావికత పుండేఏ3, 

ఒకవిధమెన కొట్టుదిడి వుండేది. అకడ భావాలు, ఇషానికి నందింధించిన మాట 

లేదు, ఆజ్జ్ఞమాత్రమే, ఆక్కడ శ్రీలు లేరు సిల్లలు చేరు. స్వరాజ్యంకోసం 

ఇంగ్లీ షువాళ్ళతో పోట్లాడే భాధ దేశానికి సందింధించదన ఎ మాటా లేదు; విప్తవం 

వర్తిల్లాలన్న కేకలు లేవు; మహోత్మాగా ఎధీకి జై అనిగా:, సుభాష్బాదికి జె అన్న 

అరుపులు లేవు; జైలుకు వెళ్ళడానికి సందింధిం ఎనవిషయాలు అసలే లేవు. సేనా 

శివిరంలో గుడారాలతో నిండిన ఈ (పపంచం భారతదేశంలోని బయట (ప్రపం 

చంతో పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఇక్కడ కాంగెను, సోషలిస్టు, కమ్యూవిస్లు అనే 
రాజనీతికి సంబంధించిన ఎ విషయమూ వుండేది కాదు. ఎవరై నా చదువుకున్నవాళ్ళు 

ఎప్పుడైనా ఐజారుకివెడితే వార్తాపత్రిక చదివేవాళ్ళు, ఇతర్భప్రవంచానికి నందం 
చించినవిషయాలు తెలుసుకు నేవాళ్లు, వచ్చి మిగతావాళ్ళకి చెప్పేవాళ్లు. సాధారణంగా 
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కాంగెస్ వాళ్ళ వార్తాపత్రిక చదవడం విషేధించబడింది. ఇక్కడ పెరేడ్ గురించి... 
రేషన్ గురించి, (ఫంట్ గురించి నంభాషణ జరుగుతుంది. ఎప్పుదైనా స్తీ కవిపి స్తే. 

పొలాలనుంచి ముల్ల౦గిగా వి, చెరుకుగాని దొంగతనంగా పీక్కొా స్తే ఎలా [సవ 

రిసారో ఆలా ఆమెనుగుపంచి చర్చిస్తూ వుండేవాళ్ళు, 

ధనపింగ్ బాహ్యరూపం మారిపోయింది కానీ ఆతవిమననులోవి భావాలు 

మాతం మార లేదు. ఇంగ్లీషు పభుత్వం నాశనమైపోయి స్వరాజ్యం వచ్చినప్పుడే 

అతను నిజమైన జీవితపుసుథాన్ని పొందగలుగుతాడు. అప్పుడే తనవూరికివెళ్ళి 
సోమావి పొందగలుగుతాడు. ఆతవికి కన్నీళ్ళతోనిండిన సోమాముఖం కనిపిస్తూ 
వుండేది = దురదృష్టవంతురాలు, నాకోనం ఎదురుచూస్తూ లాలాగారి బంగళాలో 

సేవకురాలిగా పనిచేస్తూవుండివుంటుంది అనుకునేవాడు. తను ధరించినటువంటి 

దు స్తులుధరించి, ఇంగ్లీషు పభుత్వాన్ని దేశంలో స్పిరపరచి, దేశమంతటిలోనూ 

రై లుపట్టాలమీద విలదిడి ఇంగ్లీషు పభుత్వాన్ని రక్షించడంకోసం గస్తీ తిరిగేవా 

ళృందరూ తమ దేళానికి, _పజలకి శతువులుగా అనిపించేవాళ్ళు ఆతనికి. ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళరాజ్యం ఇక్కడినుంచి ఎలా తొలగిపోతుంది : ఎవరికిపడితే వాళ్ళకి తమ తమ 
పొట్లల గురించిన ఆలోచనే, స్వతం(తాన్ని ఎవరూ కోరడంలేదు. [పజలు న్వయంగా 

ఇవ్షపడే దానిన౯యారు. 

ధనసింగ్ మంచి డై9వరుగా పేరు నంపాయుంచాడు. ఆతని డ్యూటీ స్టాఫ్ 

కారు నడపటం. సాధారణసై వికుడు శీదికందాటి బయటికు వెళ్ల టాప్కి వీలులేదు. 

ఆవీసర్లకుగూడా ఇది బాధగా అనిపించలేదు. వర్షాకాలపురోజులు. రా తిపూట 

కుండపోతగా వర్షం పడుతున్నాకూడా మేజర్ గారు అర్జరాతివరకూ క్లబ్బులో 

నాట్యం చేస్తూవుండేవారు. ధనసింగ్ క్లబ్బు గేటుముందు కారుఆపి, ఆట పూర్తయే 

వరకూ ఎదురుచూస్తూ అందులో ముడుచుకుని కూర్చునేవాడు. ఆయన అప్పు 
డప్పుడూ ఒక దొరసానివి, అప్పుడప్పుడూ ఇంకొక దొరసావిని వెంటబెట్టుకుని 

ఐిజార్ల లోనూ. హోటళ్ళలోనూ తిరుగుతూ వుండేవారు. మేజర్గారని దొరగారని, 
ఆయనతో తిరిగేవాళ్ళు హిందూదేశపు స్త్రీలె నా దొరసానులనీ ఆంటూ వుండేవాళ్ళు, 
ధనపింగ్ ఆలోచించేవాడు, స్వరాజ్యం రావలసినజవసరం వీళ్ళశకేముంది? అని 

పించేది. కానీ వీళ్లు దేశాన్ని న్వతంత్రరాజ్యుంగా ఎందుకు అవవిస్తారు ? వీళ్ళంతా: 
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ఇంగ్లీషువాళ్ళ సోదరులు, బంధువులే ! పెద్దమనుమలకి, డబ్బున్నవాళ్ళకీ స్వాతం 
(త్యంతో అవసర మేముంది? వాళ్లకీ బారేముంది ? ఇంగ్రీషువాళ్ళు తమ (పభుత్వావ్ని 

విరాటంకంగా నడపడానికి చాలామందివి తమవైపు తిప్పుకున్నారు. 

మేజర్గారి దిరటోతు సైనికుడు యార్ మహమ్మద్తో ధనపింగ్కి 
స్నేహం ఏర్పడింది. యార్ మహమ్మద్ చాలా ఎగతాళిచేసే నువిషి. దొరగారిఎదుట 

అతను చాలా నెమ్మదిగానూ, వినయంగానూ వుండేవాడుకానీ వెనక ఆయన్ని 

చాలా ఎగతాళి చేసేవాడు. బంటోతుపనికి అతను తగినవాడవి ఆందరూ మెచ్చు 

కునేవాళ్ళు. ఎవరై నా ఆఫీసరు ఐదిలీఅయి ఇంకొక ఆఫీసరువచ్చనాకావీ దింటో 

తుగా అతనే వుండేవాడు. 

“మూర్జులు, గర్వంతో ఎగిరిపడేవాళ్ళు బంటోతు పనిచేయడావికి ఒప్పు 
కోరు. ఇందులో చాలా నుఖిం, విశ్రాంతి వున్నాయి. నినుమం పకారం పెరేడ్కు 

వెళ్ళక్కర లేదు, ఒళ్ళంతా దిగదీసుకుని సజాంకొట్టడం, అంతే : దొరగారి బూట్లు, 

పెజైలు తుడి ప్రేమటుకూ ఏముంది, నాలుగుగంటల పెరేడ్లో ఒళ్ళంతా ఎవరు 

విరక్కొట్తకుంటారు !' అనేవాడు యార్ మహమ్మద్ ధనపింగ్తో. 

యార్ మహమ్మద్ స్వాతం త్యంకోసం, కాంగెస్ ఆందోళనలో పనిచేసి 
వున్నాడు. మాకు అందులోకూడా అధిరుచిపుందని అతను చెపుతూవుండేవాడు. 

వాలంటీర్ల కి బాగా తృ_పిగా హల్యా- పూరీలు దొరుకుతూవుండేవి. ఆందులో కూడా 

మేము లీడర్ల కి సేవ చేయడంలోనే డ్యూటీ వేయించుకు నేవాళ్ళం ఆ గొడవలలో 
కాం(గెస్ అజీగిపోగా నే మేము ఇటు వచ్చేశాం. ఇందులోనే నేర్చరితనముంది. 

దేముడు నక్కగాచేపి పుట్టించాడు, పులి కాలేము, కాపీ పులి ఎంగిలిదేపి సారేపిం 

దైనా మనకి చాలా ఎక్కువ అని ఆతను చెప్పిన మాటలువిని ధనపింగ్ నవ్వే 
వాడు. కానీ ఏకాంకంగా వున్నప్పుడు యార్ మహమ్మద్ మాటలు ఆతనికి విరాశ 

కలిగించేది. 

ధనపింగ్ కంపెనీని, కొండమార్గాలషుద కారునడపడం నేర్చుకునేందుకు 

రాణీఖేత్ పిబిరానికి మార్చారు. కొండ పాంకావ్ని, పర్వతాలనిచూసి ధనపింగ్ కు 

అకనిదేశం, ఎక్కువగా సోమా గుర్తుకు వస్తూ వుండేది. కుమావూ( పర్వతాలు 

చాలామటుకూ కాంగడా పర్వతాలమాదిరిగా నే వుండేవి కానీ కొంచం తేడాగాకూడా 
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వుండేవి. ఈ పర్వత(ప్రాంతాలలోవి పురుషులు, స్రీలు తేడాగా వుండేవారు. 

అవ్నింటికన్నా పెద్దభేదం ఏమిటింటే వాళ్ళు కాంగడాపాంతపు భాష మాట్లాడేవాళ్ళు 

కాదు. ధనపింగ్ ఖాళీ (టక్కు_ని రోడ్డుమీద నడిపేటప్పుడు (ప్రయాణీకులతో నిండిన 

'చిళ్ళనుచూసి ఆతనికి ఆ డై 9వర్లమీద ఈర్ష్య కలిగేది. గుడారాలలోకి తరుచుగా 
ఇంగ్లీషు, అమెరికన్ సైనికులు, (టక్కులలో గాయపడి వస్తూవుండేవాళ్ల. అవ్వు 

డప్పుడూ హిందూస్టానీ పై నికులుగూడా వస్తూవుండేవాళ్ళు. 

రోడ్డుకుపక్కన, కొండలమీద అన్నిచోట్లా 'నైవికులే ఆక్రమించుకున్నారు. 

'వెనికులు కొండలమీద యుద్దం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ దేశం 

ఇంత పెద్దదని, ఇంగ్లీమ్యపభుత్వపుశ క్రి ఇంత వికాలమైనదని ధనపింగ్ ఎప్పుడూ 
ఊహించలేదు. వెయ్యిమంది, పదివేలమంది బై వికులు చచ్చిపోయినా ఇంగ్లీషు 

(వభుక్వావికి ఏమీ లెక్కలేదు. ధనసింగ్కు తన జీవితం నిరర్హకమవిపించింది. 
యుద్దభూమినుంచి వెయ్యి మైళ్ళదూరంకూడా గాయపడిన ఇంగ్లీషు, అమెరికన్ 
హిందూస్టావీ వైనికులు (టక్కులలో నిండి వస్తున్నారు. తొందరలోనే ఆకనికికూడా 

యుద్దభూమికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సైనిక శబిర్శపాంతంలో సైనికులకు, వాళ్లకు 

సందింధించిన వారావన్మతికలు ఇస్తూవుండేవారు. ఆ పత్రికలలో ఇంగ్లీ షువాళ్ష్ళ విజ 

యానికి సందింధించినవా ర్తలే వుండేవి. రాణీఖీత్ బజారులో (పజలు ఇతర వార్తా 

ప్మతికలు చదువుతుండగా ఆకను చూసేవాడు. ఆ షత్రికలు చదవడావికి సై నికులకి 

ఆనుమతిలేదు. కానీ ఇంగ్లీ షువాళ్ళు ఓడిపోతున్నారన్న వార్తలు వాళ్ళచెవులలో 

నెమ్మదిగా పడుతూనేవుండేవి, 

ధనసింగ్ పవిచేపేకంపెనీ యుద్ధభూమికి వెళ్లటం జరిగింది. మూడురా తులు 

వరునగా రైలులో గడిపినమీదట ఓడమీద అతను గౌహతీ చేరాడు. గౌహతీనుంచి 
దీమాపుర్, దీమాపుర్ సేషనుకు ఆనుకుని ఒకపట్నం వుంది. అక్కడ వెడలె పన 
రోడ్లు, రెండుపక్కలా వానపుతడికల ఇళ్ళు వున్నాయి, చూరులు ఎంతో నె నై పుణ్యం 

గానూ, ఒకే వరునలోనూ నిర్మించబడి పున్నాయి. ఆ వట్టణం చాలామటుకూ థాకీ 

దుస్తులు ధరించినవాళ్లతో విండివుంది. పది మైళ్ళవరకూ సై వైనికులే సైవికులు వేల 
కొలది నె వై నికులు (ప్రతిరోజూ వస్తూవేవు న్నారు. మోటార్లు. ఫిగ్ రీగులు చేరుతూనే 

వున్నాయి. ధనపింగ్ ఇంచ నమూహాన్నీ, ఇన్నీ ఆయుధాలనీచూసి విళ్చేష్ణుడె 

పోయాడు, ఇంత పెద్దళక్రీవి ఎవరు ఎదుర్కోగలరు | 
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ధనసింగ్ లారీ నడుపుతూవుండేవాడు. ఒక్కమాటు నాలుగులారీలు వెళ్ల 

డానికి వీలుగా వుండేంత వెడల్పయినరోడ్డ మీద లారీలు మణీపుర్ వెడుతూ-వస్తూ 

వుండేవి. ఆకాశంలో ఎగిరే జపానువాళ్ళ విమానాలు కింద ఆ లారీలని చూడటావికి 
వీలులేకుండా లారీలమీద వలపరచి, ఆ వలలో చెట్ల రెమ్మలు, ముళ్ళపొదలూ గుచ్చే 

వాళ్ళు. సెవికులతోగానీ, సామానుతోగానీ విండిన లారీలు ఒకదానివెనుక ఒకటి 
నెమ్మది నెమ్మదిగా, జాగ త్తపడుతూ, ముందు వెనుకలనుంచి నంకేతాలు తీను 
కుంటూ వెడుతూవుండేవి. రోడ్డుమీద ఏబై లారీలు ఒక్కసారి వెళ్లటంవల్ల, పైన 

తిరుగుతూవుం డే విమానాలమోతవల్ల, కొండకనుమలు కంపిస్తున్నట్లుగా వుండేది. 

(పళయకాలంలో ఆకాశమూ, భూమి కంపి స్తున్నాయా అన్నట్లుగా అనిపించేది. 

ఎతైన కోహీమా(పాంతానికి అవతలవున్న మణీపూర్ పరిసర ప్రాంతావికి 
చేరేసరికి, తుపాకీ గ ళ్ళవర్గం కురుస్తున్నట్లుగానూ, మేఘాల ఎడతెంపులేవి ఉరుము 
లాగా ఫికంగులమోతలా, తుపాకులధ్వనులూ వినిపిస్తూవుండే వ. దట్టమైన అడవు 

లలో ఆర్థరా(శ్రి. చుట్టూ చీకటి. కుంభపోతగా కురి సేవర్షం, పైనికులు యుద్ధ 

భూమివైపు వెళ్ళటంలోనూ, యుద్ధభూమినుంచి గాయపడినహెళ్ల ని తిరిగి వెనక్కి 

తీసుకువచ్చేపనిలోనూ, ఈ వాతావరణం ఆటంకాన్ని కలిగించలేకపోయేది. ఆకాశం 

నుంచి బాందిలవర్షం పడేటప్పుడుమా(త్రం యుద్ధసామ్నగిని మోసుకు వెశ్ళే (టక్కు_కి 

ముందునుంచిగావీ, వెనుకనుంచిగాసీ సందేశం ఆందినమీదటి లారీలు ఆగ ఫోయేవి. 

ఆజ్ఞ అందనంతవరకూ డై9వర్లు ఆకాశంలో ఎగిరేవిమానాల్ని తమ విమానాలు 

గానే తలపో సేవాళ్ళు. 

ధనసింగ్ ఎప్పుడూ (ప్రాణభయంకోపుంటూ, (పాణభయాన్ని లెక్క 
చెయ్యని సైనికులసాంగత్యంలో ఆ భయాన్ని లెక్కచెయ్యటం మానివేళాడుం 

అనేకసార్లు రోడ్త మీద బాంబులవర్షంవల్ల లాకీలు ఆదిరిపోయవి, మార్గం చెల్లా 

చెదరై పోయేది, బాంబులవర్షం ఆగినమీదట మార్గం సరిచేయదిడేది. లారీలు మళ్లీ 

నడవసాగేవి. ఈ (పాణభయంలో కలిసివెశ్ళేవ్య క్తులు వరస్పరం, తల్లి -దండ్రులు, 
సహోదరులకన్నాకూడా ఎక్కువగా సన్నిహితమయేవారు. (పాణాలమీదకివచ్చే 
ఆపదని చూసికూడా, మరొకరిని బాధలో వదిలిపెట్టి పారిపోవడానికి ఆతురతపడే 

వాళ్లుకొదు. వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి భేదభావాలు, అడ్డు తెరలూ లేవు, కారీరికంగానూ, మాన 
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సికంగానూకూడా ఏఏిధమైనభేదాలూ లేవు, ఏవిధమైన సంకోచమూ లేకుండా అన్ని 

విషయాలూ మాట్లాడుకుంటూ, వింటూవుండేవాళ్ళు. మర్హాన్ , దివాహర్, పహ 

ల్వాన్ సింగ్. ఖేమసింగ్ , ధనసింగ్ వాళ్ల ల్లో వాళ్లు సొంత అన్నదమ్ములమాదిరిగా 

మసలుకోసాగారు. తమలో పెరుగుతున్న బలాన్నీ, శక్రివీ ఏదోవిధంగా ఉపయో 

గించటంకోనం నిత్యం తిట్టుకుంటూ మాట్లాడుకునేవాళ్లు. పేమ, కోపం, సుఖం, 
దుఃఖం అన్నీ తిట్లతోనే వ్యక్తం చేసేవాళ్లు. 

(టక్కులలో దీమాపుర్నుంచి సైవికులను, ఫికంగిమందును యుద్ధభూమికి 

తీనుకు వెళ్ళేందుకు, భోజనం తీసుకువెళ్ళేందుకు, మణీపూర్ నుంచి గాయపడిన 

సై వికులమ తీసుకువి తిరిగివచ్చేందుకు, దాదాపు నలభై , నలభై ఎనిమిది గంటలు, 

ఒక్కొక్కప్పుడు అరవై గంటలుకూ డా పడుతూవుండేవి. అంకపేపూకాడా ధన 

సింగ్, ఆతని నమూహంవాళ్ళు కత్తుల అంచులమీదనే వుండేవాళ్లు. కానీ తమ 

వీరక్వంగురించి గర్వపడేందుకుకూడా ఆవకాశం వుండేదికాదు. ఎవరో ఒకరే 

ఈ సాహసాన్ని చేయడంలేదు, “పతిఒక్కరూ అందులో పాల్గొంటున్నారు. 

వాళ్ళకి నిద్రఫోవడానికి, తినడానికీకూడా తీరుబడి దొరికేడికాదు. వేయించినళనగలు 

నములుతూ వుండేవాళ్ళు. ఆకౌళంనుంచి ఫిరంగిగుళ్లు పడేటప్పుడు లారీరని, 

(టక్కులని ఆపమని ఉత్తర్వు ఆందినమీదట,. ఆకొశంనుంచి వర్షించే మృత్యువు 

ఛాయలో డై 9వర్లకు విద్రపశ్తేది. ఆరవై -డెబై రూపాయల నెలసరిజీతంకోనం 

ఇదంతా సహి స్తున్నామని వాళ్ళెవరికి అనిపించేదికాదు. తమ బాధ్యకవి విర్వహిస్తు 

న్నారంతే. 

యుద్దభూమినుంచి తిరిగివచ్చినత రువాత కంపెనీ - కమాండర్ ఉత్తర్వు 

(ప్రకారం డైవర్ల ందరికీ సారా దొరికేది. కాంప్లో తరుచుగా ఇరవై నాలుగు, 

ముపై రెండుగంటలు వి కాంతి తీసుకోవడానికి సమయం దొరికేది. (టక్కు_లని, 

లారీలని దగ్గరలో వున్న కాలవకు తీనుకు వెళ్ళి శు భంగా కడగాలి వచ్చేది. తీరువిడి 

కలిగినప్పుడు. అవకాశం దొరికినప్పుడు, క్యాంటీన్ కువెళ్ళి వాళ్లు చౌకబారు సారా 

తాగేవాళ్లు. దావితో తృ _ప్తిపడక పోతే (గ్రామంలోకి వెళ్ళి "కల్లు" తాగేవాళ్ళు. కాంపు 

లోకి అనాన, నారింజ, వుడకేపిన కోడి గుడ్డు కొనుక్కుని తినేవాళ్ళు. అవి అమ్మే 

శ్రీలతో పరిహాసాలాడి ఆనందిస్తూ వుండేవాళ్ళు. దొంగతనంగా చుట్టువక్కల 

(గ్రామాలలో తిరగడానికి వెళ్ళేవాత్ల. 
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(ప్రతిచోటా వీరులై న హిందూస్టాసీసైనికులు జపాను రాక్షసులని మట్టుబెడు 
తున్న పెద్దపెద్ద బొమ్మలు, చి;తాలు ఆంటించివున్నాయి మకళేరియీ, ఫిరంగి 

రోగం, సెగరోగం రాకుండా జాగ త్తపడాలవి _పకిచోటూ సూననలు (వాయ 

బడ్డాయి. మానసిక. శారీరిక విశాంతకోసం వాళ్లు (గ్రా మఫోనురికార్డులు పెట్టుకువి 

వినేవాళ్ళు, పివిమాలుగూడా చూసేవాళ్ళు. అమ్సుడప్పుడూ గాయకుల్ని, నటుల్ని, 

నర్తకులని పిలిపిఏచేవాళ్లు. కానీ వీటిన్నిటికన్నా స్వేచ్చగా చుట్టువక్కల (గ్రామా 

లలో తిరగడంలో సైనిపలకి ఎక్కువ జనందం కలిగే. కేంపునుంచి దియటకు 

వెళ్ళడావికి వాళ్లకీ ఆటం60 కలిగేది, అ న్యావికి నసంబంఒంచిన పోలీనులు సితక౦ 

కౌపలాకాస్తూ పుండేవాళ్లు. ఆజ పాట్రించకపోయినట్ల యుకే తుపాకులుగూడా 

'పేలుస్తూవుందేవాళ్ళు. కానీ షట కఠినమైన వాతొవ వ అం ఆపదలోనూ 

పనిచేయాల్సి వుంచే చ చట్టాన్ని పరప పాటించడం జరుగుతుంది ? సెనికులని 

ఎక్కుపగా భయబెట్టడం, వాళ్ళకి అనంతృ ప్రి కలిగించడ౦కూడా ఉచితంకాదని 

వాళ్లందరికీ తెలుసు, 

పై స్కులు ఎప్పుడూ భయంలో నే వుండటంవల్ల ప్త భయాన్ని లెక్క చేయక 

పప ళ షా నేర్చుకున్నారు. ఆరోగ్యంవో బయట తిరిగినా రావాళలనేకోరిక తలె చే 

సికి, పరకాల తన. దొంగకనంగా కాంప్పునుంచి బయటపడి [గ్రామంలోకి 

వెళ్ళేవాత్ల. ఇటువంటి ఆపనాధానికి అప్పుడ స్తుడూ ఇదరు ముగ్గురికి ిక్షకూడా 

పడతూవుండేది. తరుచు నిర్హ త్య్యుందే.ముడంగూడా జరుగుతూవు ౦డేది. బైనికులు 

తమలోతాము యుద్దపుస్వరూపంగురింది, ముందు శ రుముకువన్తున్న ళ,తుభయం 

గురించి, జపానువాళ్లవిగురించి, "ఆజాద్ హింద్ సేన” గురించి మాట్లాడుకునే 

వాళు కదు. ఈ అపరాధం కవ మార్త 9 కాదు, జపానువాళ్లు వేగంగా ఆక్ మణ 

జరుపుకుంటూ వచ్చేవిషయాలు వాళ్ళకీ ఎవరూ చెప్పేవాళ్లు కాదు. ఇటువంటివిష 
యాలు పెద్ద ఆఫీసర్లుమ్నాతమే తెలుస సుకు నేవాళ్లు, 

కాంపులో చర్చ బాగా పెరిగిపోతోంది. గాయపడివచ్చే వై వికులనంఖ్య 

పెరగసాగింది. పై నికసమూహాలని చిన్నవిగా విభజించారు. శతుపులు ముందుకి 

సాగి వస్తున్నారని సైవికులకు అనుమానం కలగసాగింది. ఒకిరోజున ధనెసింగ్ 

తనవెనుక లారీలో గాయపడినసై వికులు మాట్లాడుకుంటూవుండగా వివ్నాడు, 



$80 మవిష్ రూపాలు 

*... లై నకు ఏభై ఆడుగులఅవతల గొయ్యి వుంది. గోతికి అవతలినుంచి “ఆః 

హీ. సే," సెవికులు తిట్లు తిడుతూ పోట్లాటకి దిగారు....ఇంగ్లీషువాళ్ళ కుక్క 

ల్లారా, మీ సోదరులమీవ తుపాకులు పేల్చి (ప్రాణాలు తీస్తారా? అన్నారు. మేము 

సమాధానంగా ఇంకా వేగంగా తుపాకులు పేల్పాం....అని వాళ్లు తమలో తాము 

మాట్లాడుకోవటం ధనసింగ్ విన్నాడు. ఆతని మననులో దాగివున్నకోరిక తలె 
తింది. కాపీ ఈ విషయం ఆతను ఏవరితోనూ చెప్పలేదు, 

ఏ(పెల్ నెల రెండవవారంలో ధనసింగ్ నలభై (టక్కుల సమూహంలో 

కోపిమానుంచి గాయపడిన సెనికులని తీసుకువస్తున్నాడు. శత్రువులవిమానాలు 
పెన తిరుగుతూ గద్దలమాదిరిగా బాంబులు వేస్తున్నాయి. సంకేతాలు వచ్చాయి. 

“సెవికులదళం దట్టమైన చెట్ల చాటున విలబిడిపోయింది. నలువైపులా బాంబులు 

(పేలుతున్న భయంకర శ బ్రాలు వాళ్ళకి వినిపించాయి. ఆరుగంటలవరకు ఆలాగే 

ఊపిరి బిగబిట్టి నిలదిడి వుండిపోయారు వాళ్లు. డీకటి దట్టంగా వ్యాపించినమీదట 

ఆ దళం అక్కడినుంచి కదలెంది. రాతంతా లైట్లు వెలిగించకుండానే (ట్రక్కులు 

మెల్లిగా కదిలాయి. తెల్లారుతూనే మళ్ళీ శ్యతువులవిమానాలు చుట్టుముట్టాయి. 

వై వికదళం మళ్ళీ ఆగిపోయింది. మళ్లీ బాంబులు పడసాగాయి. చివరి రెండు 

(ట్రక్కులు నాశనమైపోయాయి. మూడపరూమున దళం దీమాపుర్ చేరింది. దీమా 

పుర్ చేరినతర్వాత డై9వర్లు బాంబులుపడిన సంఘటనగురించి చర్చిస్తూ నవ్వడం 

మొదలుపెట్టారు. మర్దాన్ సింగ్, హాతూసింగ్ చీవరి రెండు.టక్కులతో వున్నారు. 

గాయపడినవాళ్ళని హాస్పిటల్ లో దించి, _టటక్కులని లైనులో నిలబెట్టారు. 

కెపైన్ సైవికులందరి వీపులుచరిచి శభాష్ ఆని మెచ్చుకున్నారు. పెద్ద ఇంగ్లీషు 
ఆఫీసరుకూడా డై వర్ల వెపుచూపి వాళ్ళని మెచ్చుకుంటూ తలవూపి నవ్వారు. 
వై వికులందరికీ గోదామునుంచి ఒక్కొక్క చటాకు రమ్, బిస్కట్లు, మిఠాయి 

రేషన్ ఇచ్చారు. (టక్కు-లు కడిగేపవి మరుసటిరోజుకి వాయిదా వేశారు. 

ధనపింగ్, తోతాసింగ్ పిగరెట్టు అంటించుకుని ఇటూ ఆటూ పచార్లు చే స్తు 

న్నారు, “పద క్యాంటీన్ లో ఇంకా తాగుదాము' అన్నాడు తోతాసింగ్. 

ధనపింగ్ అయిష్టాన్ని తెలియవరిచాడు. తోతాసింగ్ తిట్టాడు. “డబ్బుని 
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వెంటబెట్టుకుని పోతావురా పిచ్చివాడా? మొన్న మర్దాన్, హోతూలమాదిరిగా రోడ్డు 

మీద వుండిపోతే డబ్బు.... ఏమవుతుంది ?" 

“పద....” ధనసింగ్ అంగీకరించాడు. ఇద్దరూ క్యాంటీనుకువెళ్ళీ ఒక్కొక్క 

చటాకు సారా మళ్ళీ తాగారు. వాళ్ళింకా తాగాలనుకున్నారు కానీ ఇంతకన్నా ఎక్కువ 

ఇవ్వడానికి క్యాంటీనువాళ్లకి ఒక్కొక్కప్పుడు అనుమతీ వుండేదికాదు. (గామాల 

మంచివచ్చి అనాన, నారింజ, ఇతరవస్తువుణు అమ్మే శ్రీ లదగ్గర కి నెమ్మదిగా వచ్చి 

చేరారు. తోతాసింగ్ ధనపింగ్ భుజంమీద చెయ్యివేపి, పచార్లుచేస్తూ యువతుల 
దగ్గరికిచేరి, వాళ్ళవిచూసి, తన అభిప్రాయం తెలియపరిచాడు. ఆతను థోంగ్మావి 
వెకుకుతున్నాడు, 'అద్నం టపాకాయ'” అన్నాడు ధనపింగ్తో. 

థోంగ్ మా ఆనాసముక్కలలో ఉప్పూ కారం చల్లి, అరటి ఆకులమీద 
పెట్టి అమ్ముతోంది. రెండణాలకు ఒక్కొక్క ఆకులోనిముక్కలను ఇసోంది. విక 
సించిన పువ్వులా మృదువైన ఆమె పెవమలు తమలపాకులు నవలడంచేత ఎర్ర 

బడ్డాయి. వెడల్పయిన గుండ్రనిముఖంమీద పెద్ద పెద్ద కళ్లు మెరుస్తున్నాయి. ఆమె 

వయసు ఎంతో తెలుసుకోవడం ధనసింగ్కు కష్టమనిపించింది. దృఢమైన ఆమె 
శరీరాన్నిబట్టి ఇరవై - పాతక వుండచ్చని జవిపించింది. థోంగ్మా ఎరరంగు 
దుప్పటి కప్పుకుని, ముడుచుకుని కూరుప్వుంది. తోతాపింగ్, ధనపింగ్ భుజాల 
మీద చేతులువేసి, థోంగ్ మా ఎదురుగా 0వ కూర్చున్నాడు. తనకీ, ధనపింగ్ కీ 
విడివిడిగా ఆనానముక్క లతో నిండిన ఆకులు తీసుకున్నాడు. 

తోతాపింగ్ ఒక రూపాయనోటు ఇచ్చాడు. థోంగ్ మా పన్నెండణాలు 
ఆకవివైపు చాచింది. తోతాసింగ్ డబ్బులు తీసుకోవడావికి చేతినిచాచి థోంగ్మా 

చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, 

థోంగ్ మా నవ్వింది. తనచేకిని డబ్బులతో పాటు లాక్కుంది. 

“కల్లు వుందా?" తోతాపింగ్ ఆడిగాడు. 

*గామంలో వుంది”, థోంగ్మా సమాధానం ఇచ్చింది. 

తోతానింగ్ ఇంకొకరూపాయి థోంగ్మా కీచ్చాడు. థోంగ్మా తనదగ్గిర 
మిగిలిన అయిదారు ఆకులని బుట్టలో జాగ త్తగా పెట్టుకుని లేచి నిలబడింది. 

M—22 
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ఆమెకు ఇరవై అడుగుల, వెనుకగా తోతాసింగ్, ధనపింగ్లు పచార్లుచేస్తూ వెళ్ళ 
సాగారు. థోంగ్మా నివపించేగామం శేంప్కి రెండున్నర మైళ్ళ దూరానవృంది. 

తోకాసింగ్ రెండుగ్గాసుల కొల్లు తాగాడు. ధనసింగ్ చేతకూడా తాగించాడు. తోతా 

సింగ్ ధనసింగ్ చేతగూడా ఒకరూపాయి ఇప్పించాడు. తోతాసింగ్ థోంగ్మాని 

సరసాలాడుతూ వరిహానం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. 

థోంగ్మా నవ్వి, “మేము పంచదార తీసుకుంటాము, బట్టలు తీసు 

కుంటాము' అంది. 

తోతాపింగ్ రెండుచేతులూ చాపి, “ఇంత సంచదార తెచ్చిస్తాను. కందిళీ 

ఇనాను” ఆని మాటిచ్చాడు. 

సూరా స్తమయం అవుతోంది. *....హోజరు తీసుకునేవేళ అవుతోంది" అని 

తోతాసింగ్ ధనసీంగ్లు గుర్తుచేశాడు. ఇద్దరూ వెనుదరిగారు. దోవలో ఆ౭స్యం 
అవుతుందే మోనన్న భయంవల్ల వాళ్ళు పరుగెత్తాల్సి వచ్చింది. 

“ఆమెకి శేరు పంచదార, ఒక కంబళి ఇచ్చేస్తాను. ఇద్దరం సరదాగా వెళ్ళి 

వద్దాం." మరునాడు (టక్కులు కడిగేటవ్వుడు తోతాసింగ్ ధనపింగ్తో అన్నాడు, 

ధనపింగ్ కి ఈ మాట నచ్చజేదు. పంచదాన -కంది€ ఇవ్వడంలో కష్టమేమీ 

జేదు. కోహిమాలో జతను రో డ్తుపక్క హై నవున్న చిల్లి కకొదో సాగు పగరెట్టు 

పాకెట్లు తీసుకుని డబ్బు! ప ఒక వై న్యపుకం ది[వి లారీనుంచితీసి ఇచ్చే 

శాడు. (పభుత్వపుసముకుదేముంది ? 'తోతా చాలా దుర్మార్గుడు, చేశ్య్యల వెంబడి 

తీరుగుతాడు, ఇటువంటి పోట్లాటలో నే నేమ ఇద్రర్శిపాణాలు తీశాను, ఇక్క_డ 

(పపంచమే అటువంటిదీ అనుకున్నాడు ధనసింగ్, 

రెండురోజుల శెలవుతర్యాత మూడురోజులవరకూ ధనసింగ్, అతవి 

తోటివాళ్ళ డ్యూటీ ట్రక్కులు తోలడానికి ఉస్మకమించలేదు. డ్రైవర్లు తమలో 
తాము పైకి తెలియనీయకుండా అనుకున్నారు. బహుశా మార్గాన్ని జపానువాళ్ళు 

ఆక్రమించి వుండివుంటారు. ఆ విషయంవల్ల వాళ్ళకేమీ విచారంలేదు, భయం 
లేదు. ధనపింగ్ పగటిపూట బాగా న్నిదపోయేవాడు, పచార్లుచేస్తూ తిరుగుతూ 
వుండేవాడు, అందుచేత రాత్రిపూట ఆతనికి నిద వచ్చేదికాదు. వడుకుని ఆలో 
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-చించేవాడు. జపానువాళ్లు విజయంపొందితే మంచిదా? ఎన్నిరోజులు పడుతుందో 

ఏమో,....థోంగ్మా। 

మూడువారాలు పూ_రిగా గడచిపోయాయి. (టక్కు.లు కోహిమా, మణీ 

పూర్లవై పు వెళ్ళలేదు. కానీ దీమాపుర్ నుంచి డై9వర్లు గౌహతీవైపు గాయపడిన 

వాళ్ళని తీసుకుని వెశ్లేవాళ్ళు, కొత్తసైనికులవి తీసుకువస్తూవుండేవాళ్ళు. అనేక 
మంది సైనికులు రైలుమీద, మోటార్లమీద వస్తూండేవాళ్లు. యుద్దం బాగా జోరుగా 

జరుగుతోంది. వర్షాకాలం అంతా ధనపింగ్ గౌహతీవైపు (టక్కులు నడుపుతూ 

వెళూనేవున్నాడు, వరంవల మారం ధ్వంనమయితే (టక్కులసమూహం దోవ 
దీ ల గ గ 

లోనే రెండు రెండురోజులు ఆగి వుండిపోయేవి. 

సెపైందిరులో జపాను, ఆజాద్ హింద్ పేన వెనక్కి తప్పుకున్నాయి. 

(టక్కు లసమూహం మళ్ళీ మణీపూర్ వెపు వెళ్ళసాగింది. దీమాపూర్ వైపు తిరిగి 

వసోంది. ధనపి౭గ్ (అక్కు. అన్నిటికన్నా ముందు వుంది. ఆకనితోపాటు వైర్ 

లెస్ పంపేమనిషి కూర్చునివున్నాడు. [_టక్కులు పల్లంవైపు (బేకులు వేనుకుంటూ 

నెమ్మదిగా దిగుతున్నాయి. వెంటనే ధనసింగ్ (టక్కు బోనెట్మీద తుపాకీగుండు 
వచ్చిపడింది. ఇంకొక గుండి అకనిభుజంలో దూసుకుపోయింది. పక్కనే కూర్చున్న 

'వైర్ లెస్ మనిషి కణకమీద గుండువచ్చి తగిలింది. అతను కిక్కురుమనకుండా 

కూలబదిపోయాడు. _టక్కు ైరు గుండు తగలడంతో చిల్లి పడి కదలలేక పోయింది. 
(టక్కు రోడ్డుపక్కనవున్న కందకంలో పడిపోతోంది. ధనపింగ్ ఒకచేతితో అతి 
కష్టంమీద దాన్ని కాపాడాడు, 

రోడ్డు పక్కనుంచి అనేక తుపాకీగొట్టాలు అతనివైపు తిరిగాయి. దుర 

దతో నిండిన హిందూస్థానీ సె నికులముథాలు ఎదురుపడ్డాయి. “మా రాజ్యంకోనం, 

మీ జాతికోనం మావైపు వ స్తున్నట్ల యితే (అకులు ఆపండి!" అని వాళ్ళు 

"కేకలు పెట్టారు, 

ఆజాద్ హింద్ పేనకు సంబంధించిన సైవికులని ధనపింగ్ అర్దం చేసు 

కున్నాడు, ఆత్మనమర్పణకోనం అతను చేతులు పైకెత్తాడు. అతనివెనుక వస్తున్న 

(టక్కులుగూడా ఆగిపోయాయి, డై 9వర్గ ౦దరూ చేతులు పైకెత్తి _టక్కులనుంచి 
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కిందకు దిగారు. (టక్కులవిండా గాయపడిన ఇంగ్లీషు వై నికులున్నారు. ఆ.హి. పే.. 

ఆఫీనరు ఇచ్చిన ఉత్తర్వునుపాటించి డై 9వర్లు పుట్ బోర్డుమీద విలదిడి (టక్కు._లని 

కదిలించి కందకంలోకి దౌొర్హించేశారు. ట్రక్కులు దొర్లుకుంటూ కిందికి పడి 
పోయాయి. వాటిలోని గాయపడిన ఇంగ్రీషు సైవికులు, అమెరికన్ సైనికులూ చెల్లా 

చెదరుగా పడిపోయారు. డై౦వర్లు రై ఫిల్లు తీసుకున్నారు. ఆ, హి. సే. తో పాటు. 
“జయ్ పొంద్” అని కేకలు వేసుకుంటూ (క్రిందకుదిగి ఆడ వులలో తూర్పువె పుకు 

వెళ్ళిపోయారు. 

® ® అ 

ఆ దళానికి సంబంధించిన ఇరవై మంది డై 9వర్లు, ఇరవైమంది కావలా 

కాసే సైనికులు, ఆ. హి. వే. కి సంబంధించిన పన్నెండుమందితో కలిసి దట్టమైన 
అడవిలో వెడుతున్నారు. ఎవిమిదిమైళ్ళునడిచి ఒక చిన్నకేంపువి చేరుకున్నారు. 
కేంపులో రెల్లుగడ్డిచూరులతో నిర్మించబడిన ఇళ్లు వున్నాయి. ఆ-హి-పే ఆఫీసరు 

(టిటిష్- భారతీయ సై న్యావికి సంబంధించిన డై 9వర్లనుండి తుపాకులు తీసుకుని 

వాటిలోనుంచి గుళ్ళు బయటకుతీసి ఇలా హెచ్చరిక చేశారు = “మీరు మన దేశ 
శత్రువుల జట్టువదిలి జాతీయసెన్యదళంలో అడుగు పెట్టబోతున్నారు. మీకందరికీ 
సుప్వాగతం. మీరు ఇక్కడనుంచి పారిపోవడానికి (పయత్నం చేయరని నమ్ము 

తున్నాము. పారిపోవడానికి (ప్రయత్నించేటట్ల యికే మిమ్ముల్ని విధిగా తుపాకులకో 

కాల్చాల్సి వస్తుంది." 

ధనసింగ్ గాయపడినచేతిని బాధనుంచి నివారణ పొందేందుకు గుడ్డ పేలికతో 

కట్టి ఎత్తి మెడకు చుట్టుకుని కొంత విశ్రాంతిని పొందాడు. ఒకచేతితో రైఫిల్ని 

భుజంమీద పట్టుకున్నాడు. మరుసటిరోజు ధనసింగ్ కు, ఆతని తోటివాళ్ళకు పెద్ద 

కాంపుకు వెళ్లాల్సివచ్చింది. ఒక పొందూస్థానీ ఆఫీసరు, చప్పిడిముక్కు - బోడి 
గుండుతోవున్న జపాను ఆఫీసరు ఒకొక్క సైనీకుణ్లి విడివిడిగా పిలచి, టవిటిష్- 

భారతీయసైన్యం వాళ్ళ పరిస్టితివిగురించినవిషయాలు అడిగారు. డై 9వర్లు ఎంత 

మటుకూ తెలుసో. అంతా వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏమీ సందేహించలేదు. తమ కతు 

వులదగ్గర ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి జాతీయసై న్యంలోనికి చేరడం వాళ్ళ కెంతో 

సంతోషం ఆనిపించింది. ఆ-హి-సేలో చేరి ఇంగ్లీమవాళ్లతో పోట్లాడడానికి సిద్ధ 
మయ్యారు. 
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ఆ-హి-పే కి సందింధించిన హిందూస్థానీ డాక్టరు ధనసింగ్ భుజానికి తగి 
శిన గాయానికి మందువేసి కట్టుకట్టాడు. ఆ తర్వాత ధనపింగ్ మూడవకాంప్ వైపు 
వెళ్లాడు. అక్కడ ఎందరో గాయపడిన సెనికులను కంచర గాడిదలమీద, దిర్మా 

కూలీలు భుజాలమీద ఫ్రైచర్ లపై మోసుకుపోతున్నారు, (వీటిష్ సైన్యంలో గాయ 

పడిన సై నికులకి లభించేటంత మందుసామ(గి, వున్నవ్ని విశ్రాంతిస్థలాలు, ఇతర 

వసతులు ఇక్కడ లేవు. కావీ ధనపింగ్కు ఆది లోటుగా అవిపించలేదు. అ: పర 

దేశీ పభుత్వపునౌకరీ, ఇది స్వదేశీనౌకరీ. పెద్ద విశాలమైన చెట్ల నీడల్లో, రాతిగుట్టల 

నీడల్లో, ఓ చిన్నహోస్పిటలు వుంది. గడ్డిపరచి, పక,లుగాచేసి, గాయవడినవాళ్ళని 

ఆక్కడ పడుకోబెట్టారు. జపానువైనికులు, హిందూస్థానీ వైవికులూ విడివిడిగా 

వున్నారు. ధనపింగ్ తనచేతిని జాగ్రత్తగా ఎ త్రివట్టుకుని తిరగగలిగాడు. మందులు 

వాడటానికి సామగి తక్కువగావుందవి అతను వెంటనే పసిగట్టాడు. జపాను 
సైవికులనిగురించి ఎక్కువగా జాగ త్రపడేవాళ్ళు. హిందూస్తానీ పై విషలప్టితి 
అంత బాగాలేదు. 

హిందూస్టావీ డాక్టరు చాలా చికాకుగా వుండేవాడు. సైనికుల శరీరాలనుంచి 

గుళ్ళు దియటకు తీయడానికి, నొప్పిని ఆపే ఇంజక్ష నుమందు చాలా తక్కువగా 

వుంది. ఈ మందు జపాను సెనికలకుమాత్రమే ఇవ్వటం జరుగుతూంది, 'నువ్వు 

గొప్ప పీరుడివి, ఉత్సాహంగా వుండు!” అని డాక్టరు ధనసింగ్కు ధైర్యం 

చెప్పాడు. కాంపొండరు, హిందూస్థానీ బం టోతు ధనసింగ్ చెయ్యి గట్టిగా పట్టు 

కున్నాడు. ధనసింగ్ పళ్ళు బిగపట్టాడు. గుండు బయటకు లాగేశారు, ధసపింగ్ 

చెయ్యు సరిగ్గా అవడానికి ఎ్రా_ర్తిగా ఒకనెల పట్టింది. 

నేతాజీనిగురించి మాట్లాడుకుంటూ వుండేటప్పుడు కాంపౌండర్ నేతాామ్ 

కళ్ళు ఉత్సాహంతోనూ, ఆళతోనూ మెరుస్తూ వుండేవి - జపానువాళ్ల సహాయం 
వుంది కానీ మనం మనదేశంనుంచి ఇంగ్లీ మవాళ్ళని వెళ్ళగొట్టి స్వరాజ్యం స్థాపించు 

కోవాలి అనేవాడు. ఆతను కొండజాతీభాషలో జపానువాళ్ళవిగూడా తిడుతూ వుండే 

వాడు.... ఈ మనుషులు పొట్టి వాళ్ళయినా మోసగాళ్ళు, (కూరమైన రాక్షసులు. 

ఇంగ్లీషువాళ్లు ఎంతయినా మానవత్వంగలవాళ్ళు, వాళ్ళకి పరిపాలనచేయడం 

తెలుసు, వాళ్ళదగ్గర పవిచేపేవాళ్ల కి కడుపునిండా తిండిపెట్టి, తియ్యటి మాటలు 
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చెప్పి, సంతోష పెట్టి, మరీ పని చేయించుకుంటారు. జపానువాళ్ళయిశే తుపాకీ: 

కత్తులకో పొడుస్తూ పని చేయించుకుంటారు. జపానువాళ్ళనహాయం మనకువున్నా 

లేకపోయినా సరే. మన్నపాణాల్ని ఇచ్చయినానరే మనదేశాన్ని లాక్కోవాలి అవి. 

నేతాజీ ఉద్దాటించారు. 

ధనసింగ్ ఆలోచించేవాడు = హిందూదేశంలోకూడా  దిర్మామాదిరిగా 

ఇంగ్లీ షువాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుజరిగికే నెల తిరిగేలోగా మనం కాంగడా 
కోటవరకూ చేరిపోతాం. యుద్ర్దభూమికి వెళ్ళి పోట్లాడుతాము. నేను పంజాబువై పు 
అన్నిటికన్నా ముందుకు వెళ్ళే సె న్యంతోకలిపి వెళ్ళిపోతాను" అనుకునేవాడు. 

ధనసింగ్ చెయ్యి మామూలుగా ఇటూ ఆటూ తిరగడానికి వీలుగా బాగు 

పడగానే అతన్ని డ్యూటీమీద పంపించారు. ఆజాద్ హింద్ పేనలో మోటార్ల 
దళాలు వెళ్ళేవి కాదు. సైన్యానికి కావలసిన రేషనుగావీ, సామానుగానీ చేర్చడం, 
గాయపడిన సెనికులని వెనక్కీ. తీసుకువచ్చేపని, తరుచుగా కంచరగాడిదల 

ద్వారానూ, కూలీలద్వారాను జరుగుతూవుండేది. ధనపింగ్కు రెండు గాడిదలమీద 
ఫిరంగులు కాల్చేదళానికి రేషను తీసుకువెళ్ళి ఇవ్వడం, రేషను తీసుకురావడానికి 

సందింధించినపని తగిలింది. 

రేషను చాలా తక్కువగా వుండేవి. ఇంగ్రీషువాళ్ళ సిబిరాలలోలాగా పంచ 

దార బస్తాలు, వీస్కె_ట్లడబ్బాలూ, ఎక్కడపడికే అక్కడ పడివుండేవికాదు. దీమా 
పూర్, కోపామా కాంపులలో సైనికులు 'రేషన్బస్తాలవి బూట్ల కాళ్ళతో తన్ను 
కుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, రోడ్డుపక్కన స్రీలు, ఆడపిల్లలు విలబిడి తమపొట్టవి, 

ళరీరాన్ని చూపించి పిడికెడు పంచదార, ఉప్పు, కందిళికోసం తమ శరీరాన్ని అప్ప 

జెప్పడానికీకూడా సిద్దపడేవాళ్ళు. ఈ విషయాలన్నీ ధనసింగ్కి గుర్తుకు వస్తూ 
వుండేది. ఆ-హి-పేనలో అతను అర్జాకలి నింపుకునికూడా శ(తువులతో పోట్లాడ 

డంలో గర్వాన్ని పొందేవాడు. ఇప్పు డతను (పజలని అణచడానికీ (ప్రయత్నించే 

[(పభుక్వపు ఉద్యోగికాదు, (పజొవై వికుడు. జీతం ఎంత దొరుకుతుందో, ఎప్పుడు 

దొరుకుతుందో, అసలు దొరుకుతుందో లేదోకూడా ఆతనికి తెలీదు. ఆతనిలా ఆలో 

చించేవాడు - ఒక్కసారి ఆ-హి=-పేన దీమాపుర్లోని హిందూస్థానీ సైనికులవి: 
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కలుసుకువివ స్తే! అందరూ ఇంగ్లీషువాళ్లమీద పగ దీర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా 
వున్నారు. ఆలాచే స్తే ఇంగ్రీషువాళ్ళకి ఆంతిమదినాలు వస్తాయి, 

నవంబరు ఏడవతాకీఖున రేషను పూరి అయుపోయింది. సాయంత్రం 

వరకూ రేషను రాకపోవడంవల్ల కాంపు కమాండరు ధనసింగ్వి, బంట్రోతు సైవి, 
కుడు కాలేభా(ని బేస్కాంపునుంచి రేషన్ కీసుక్కకమ్మని ఆదేశింవాడు, ధనపింగ్ 

ఎవిమిడిమైళ్లు వెనక్కీ వెళ్లాడు. అతను గోదాముకు సంబంధించిన జపాను ఆఫీస 
రుకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు. ఆ అఫీనకు ఉ తగంచూసి తనవెంటవున్న మిగతా ఇద్దరు 

ఆఫీసర్ల తో చిటగిబలాడుతూ మాట్లాడుతూ. వ్వండిపోయాడు. వీళ్లకన్నా ముందు 

వచ్చిన దింటోతుగూడా సమీపంలో నిలబక్వున్నాడు, అతను ధనః పెంగ్, ఐంటోతు 

కాలేభా(ల చెవుల వగ్గర నోపపె పెట్టి __ " Ber సిలబడివున్నాను. 

జపానువాళ్ళకు రే రేషన్ ఇస్తున్నాడు. నే నిషిన ఉత్తరం చింపి అవతల పారేళాడు” 

అవి చెప్పాడు. 

జపానీ ఆఫీ ఏసరుదృష్టిని ని ఆకర్షించడంకోనం ధనపింగ్ కన్నా ముందువచ్చిన 

దింట్రోతు మళ్ళీ వమస్కారం చాడు. అతవి నుదుటిమీద ముడుతలు పడ్డాయి. 

ధనపింగ్ వి, కాలేభా(ని తనవెనక రమ్మావి సౌంజ్జచేసి పిలిచాడు. ఆఫీసరు ఒక 

గోదాములోకి దిగాడు. గోదాములో ఇరవై పాతిక బస్తాలు జఒకదానిపైన ఒకటి 

వున్నాయి. ఈ దిస్తారా భార తీయ నై వికులనుంచి లాక్కున్నవి వాటిమీద భారతీయ 

గశపుగురుతులు వున్నాయి. ఆఫీసరు సౌంజ్ఞ చేసినమీదట వపింగ్, కాలేఖా(లు 

ఒక్కాక్కబనాఎత్తి ఆఫీసరుముందు పెడుతున్నారు, ఆఫీసరు దిస్తాలలో చేతులు 

పెట్టి చూస్తూపోతుస్నడి, ఆందులో ఏమున్నాయోనని. బియ్యము, గోధుమపిండితో 
నిండిన బసాలను ఆతను ఒక వై పున పెట్టించాడు. ఒకదిస్తాలో మిరియాలున్నాయి. 

ఆఫీసరు మరియాలు అఆరచేతిలోకితీనుకువీ సౌంజ్ఞ చేస్తూ, “ఇవి ఏమిటి ?' 

అవి అడిగాడు. 

“మిరియాలు” అని కాలేభాం చెప్పాడు. ఆఫీసరు సౌంజ్ఞచేస్తూ “ఇది ఎందుకు 

వాడతారు?" అవి ఆడిగాడు. 

కాలేఖా( నోటివెపు చెయ్యిపెటుకువి “తింటాము' అని చెప్పాడు. 
= అ 
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అఫీనరు బూటుతో తంతూ “బస్తా తీనుతువెళ్ల” అని సౌంజ చేశాడు. 

ధనసింగ్, కాలేభాలు ఆ ఆఫీనరుకు ఇటువంటివి పొట్ట వింపుకోనడానికి 

తినరవి తెలియచెపుదామనుకున్నారు. ఆఫీసరు కోపంతో కసురుకున్నాడు. మిరి 
యాలబిస్తావి వదిలిపెట్టి వెళ్ల డానికి వీలులేదు, తీసుకువెళ్ళడంవల్ల ఏమీ (ప్రయో 

జనంలేదు. వాళ్ళు మిరియాలబస్తాని కంచరగాడిదమీద వేసుకుని నిరుత్సాహంగా 
వెనుదిరిగారు, 

కాలేథా. ధనసింగ్ని చివాట్లు పెట్టాడు, “ఆరేయ్, గాబరా పడతావెందుకు? 

నం గాడిదలవంటి సెవికలం. మొదట మనల్ని ఇంగ్నీషనాళ్ళు మేపేవాళ్ళు. 

వాళ్ళదగ్గర నుంచి దాణావుండేది. వాళ్లు బాగా సవిచేయడానికి పచ్చగడ్డి, పప్పు 

గింజలు పెట్టి బాగా మేపేవాళ్ల, ఇప్పుడు జపానువాళ్ళచేశుల్లో వున్నాం. ఎప్పుడైనా 

నేతాజీదయవల్ల ఇది రష్యాలాంటిరాజ్యం అయితే మనకికూడా రోజులు వస్తాయి. 

జేశస్వాతంత్యంకోనం అన్నీ నహించమని నేతాజీ చెప్పారు. నేతాజీవ స్తే వీళ్ళు 

మనతో నవ్వుతూ మాట్లాడతారు. లేకపోతే బిక్మావాళ్ళపరిస్టితి ఎలాగయిందో మనదీ 

అలాగే అవుతుంది. వీళ్లు మన పచ్చిమాంసం తింటార.' 

రెండుగంటల కింద రెండు ఇంగ్లీ షువాళ్ళ విమానాలు బాంబులువేపి 

వెళ్లాయి. కాలిబాటలు విరిగి ముక్కలై. చెల్లాచెదరై పోయాయి. దోవ గు రుసట్ట 

డానికి వీలులేకుండాపోయింది. ఛ త్రర్సింగ్, ధనసింగ్, కాలేభఖాయలు దక్షిణ-పడ 

మర దిక్కువైపు వెడుతున్నారు. దోన మర్చిపోయాము, చీకటిపడితే ఇంకా ఇర 
కాటంలో సడతాము ని కాలేభా( మాటిమాటికీ చెపుతున్నాడు. తెల్లారేవరకూ 
ఎక్కడైనా ఆగుదాము, మిరియాలదిస్తాని తొందరగ చేర్చినా కళిగేలాభ మేముంది? 

అన్నాడు కాలేభా, ఛత్తర్ పింగ్, ధనపింగ్లు తుపాకులు పేలే చప్పుడు వచ్చేవై పు 

“వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుని దక్షిణ-పడమరదిక్కుగా వెళ్లారు, తూర్పుదిక్కున 

ఏదో కాంతితో విండిన బింబం కనిపించింది. అప్పుడుకూడా దోవవి నిక్చయించకో 

లేకపోయారు, అలసిపోయిన కంచరగాడిద మాటిమాటికీ కింద కూలబడటం 

మొదలు పెట్టింది. ముగ్గురూ ఒక్ దట్టమైన చెట్టుక్రింద, రాతిగుట్టచాటున కూర్చుండి 

పోయారు. కూర్చున్నతర్వాత నడుము వాల్చడానికి పడుకున్నారు, విదపోయారు. 

ధనసింగ్ ఊపిరి ఆగిపోవడంవల్ల బాధతో విలవిలా తన్నుకుని లేవడానికి 
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(వయత్నంచేశాడు కానీ కదలలేకపోయాడు. కళ్లు తెరవడావికి (ప్రయత్నించాడు 
కావీ కళ్ళకి గూడా గట్టిగా గంతలు కట్టబడిపున్నాయి. అతనిచేతులు వీపువెనుకకు 

విరిచి కట్టబడివున్నాయి. తర్వాత కళ్లకు కట్టినగుడ్డ ఊడదీయబడింది. ఆతను 

చూశాడు, ఆతనితోటి వచ్చిన మిగతా ఇద్రరిపరిస్టితిగూడా అలానే వుంది. 

పిసోళ్ళు చూపించి, “అరి పే కాల్చి చంపుతాము;" అనే హెచ్చరిక విన 
'బిడింది. నోటికి కట్టినగుడ్డ వూడదీపి, “మీ మిగతా సై న్యం ఎక్కడ దాక్కుంది? 

అని అడిగారు. 

ధనపింగ్, ఆతని తోటివాళ్ళు ఇంగ్నీమ సైన్యావికి సంబంధించిన స్కా.టుల 

చేతుల్లో ఖైదు అయారు. వాళ్లు ఏవిషయమూ చెప్పడానికి అంగీకరించలేదు. 
అందుకవి కాంప్కకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్లని విడివిడిగా వై దుచేయడం జరిగింది. ఆలో 

చించి ఏదీ విశ్చయించుకోవడానికి ఆరుగంటఅస మయం ఇచ్చారు. శతువుల వివరా 

లన్నీ చెప్పాలి. లేకపోతే తుపాకితో కాల్చి చంపేయడం జరుగుతుంది. ఆరు 

గంటలతర్వాత ధనసింగ్ని ఒక హిందూస్థానీ ఆపఫీకరు, ఒక ఇంగ్లీమ ఆఫీసరు 

కూర్చున్నచోట నిలబెట్టారు. =తసు భయంతో నణికిపోతున్నాడు కానీ ఆతని 
సమాధానం. 'నాకేం తెలీదు.” 

ధవపింగ్ ని తుపాకితో కాల్బకుండా మిగకా సె వికఖై దీలతో పాటు వదు 

చేశారు. మరునాడు కాగేథాంగూడా వర్వేశాడు. ఛత్తర్ సింగ్ మూడురోజులతర్వాత 

వచ్చాడు. అశని శరీరంమీద డెబ్చాలువడిన గు ర్తుబన్నాయి. ఛ త్తర్ పింగ్ ని బాగా 

కొట్టారు. ఆ=హి= సేన దిలనంతంగా సైన్యంలో చేర్చి-చిందప ఆతను భయపడి 

ఆబిద్దం చెప్పాడు. తను ఇంగ్లీషువాళ్ళపై న్యంలో కలవడానికి పారిపోయి వస్తున్నా 

ననికూడా చెప్పాడు. ఆఫీనరు అతని రాజభ క్తీని మెవృకున్నాడు, వెంటవచ్చి 

ఆంహి-=పేన నివసించ్నేపాంతం, పళ్ల కేంపుకు దోవ చూపించమని అతన్ని అడి 

గాడు. అతను స్కౌటుపార్తీని ఇక వై నాలుగు గంటలవరకూ మభ్యపెడుతూ 

వచ్చాడు. మాటిమాటికీ ఆతన్ని తుపాకీతో కాలుస్తామని బెదిరించారు ఆతను బతి 
మాలుతూ, అయ్యా, దోవ తెలియటంలేదండి అని చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు. 
ఆతన్ని కొట్టి మళ్ళీ ఆఫీసర్ల ఎదుట నిలబెట్టారు. “అడ్డు తొలగించండి, పిరికివాడు, 
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బహుశా మర్చిపోయివుండచ్చు. ఈ సై నికులబ్మురలలో పేడవుంపే మర్చిపోక 

ఏమవుతారు;” అన్నాడు ఆఫీసరు. 

ధనపింగ్ని, అతని తోటివాళ్ళవి పదిహేనురోజులవరకు సుమారు వంద 
మంది సెనికులతోకలిపి కాంపులో వుంచారు. తర్వాత ఈ సపైనికఖై దీలిని, 
గూర్దాల కాపలావుంచి, శ(గత్తగా దీమాపుర్వెళశ్ళే దోవలోవున్న సిల్గుడీ 
కాంపుకు పంపించడం జకిగింది. ఆ-హి-సేన పైనిపలు భారతీయులు. భారతీయ 

సైవికులే బాకులు తగిలించివున్న తుపాకులు పట్టుకుని వాళ్ళని కాపలా కాస్తున్నారు. 
కాపలాకాపే సైనికులు, భె దుచేయబడిన సై నికులు తమలోతాము మాట్లాడుకోవటం 

పూర్తిగా నిషేధించబడింది. కాపలాకాపేసైనికులు తమ రాజక క్రి, స్వామిభక్తి 

తెలియవరచటానికి అహంకారంతో ఆ-హి. సేన సైనికులను కృతఘ్నులుగాతలచి 
'ద్వేషించేవాళ్ల. ఆ-హి-=సేన సైనికులు కాపలాకాసే సె వికుల్ని ఇంగ్షీషువాళ్ళ 

రొశ్రైముక్కకోనం ఎగదిడే కుక్క_లుగానూ, రొ మైముక్క_కోసం దేశాన్ని అమ్మే 

అవినీతిపరులుగానూ తలచేవాళ్లు. తొందరలోనే వాళ్ళకి విజమం ప్రా పిస్తుంది. 
వాళ్లు స్వతంత దేశంలోని తమ సోదరులను కౌగళించుకోగలుగుతారు అవి ఆ-హి= 

సేన సై వికులకు ఆశగా వుండేది. 

నెమ్మదిగా కాపలాకాసే సైనికులలోనూ, ఖైదీ సెవికులలోనూ జాతిభాషల 

పామరన్యం స్పష్టమవడం మొదలు పెట్టింది. కఠినమైన నియమం వున్నప్పటికీ 

బయటనుంచి కాంపులోకి వార్తలు రావడం మొదలుపెట్టాయి. ఎవరికీ కనిపించ 

కుండా వా ర్రాప తికీలుగూడా వస్తూవుండేవి, ఇం గ్లీషువాళ్ల రాజనీకివల్ల సైనికుల 

హృదయాలు కృంగిపోనటం మొదలుపెట్టాయి. ఆ-హి-సేన సైనికులు తమ 

అంధకారమయమైన భవిష్యత్తుకోనం పిద్దమపసా రు. వాళ్ళకి ఒకే ఓదార్పు 

వుండేది, వాళ్ళు తమదేశంకోసం పోట్లాడారు, దాని పరిణామం ఏదైనా కానీ.... 

యుద్ధంలో (బ్రిటన్కు ఏజయం లభించింది, జైలు కౌంప్పలో దింధించిన 

'పై వికులు నిరాళాపూరితులై పోయారు కానీ దేశంలోని (ప్రజలు వాళ్ళని విడుదల 

చేయడంకోనం ఆందోళనలు చేస్తున్నారని వార్తలు అందసాగాయి. కాంపులో పరి. 
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కోధన (పార ౦భమయింి , సె వికులు ఏ పరిప్టితిలో ఆ-హి-పేనలో వెళ్ళి చేరారు? 

విధిలేక చేరారా లేకపోతే మనస్ఫూర్తిగా చేరారా అన్నవిషయం తెలుసుకోవడానికి 

వాళ్ల పొతఉ తరాలు, పు స్తకొలు, డై రీలు పరిశీలించ దిడ్డాయి. ఎవరై తే భయం 

తోనూ, గత్యంతర౦లేక "అంహి-పేనలో చేరారో వాళ్ళని నిరోమలుగా అంగీక 

రించారు. ఎవరై తే మనస్ఫూ ర్రిగా, కర్తవ్యపాలనగా ఆ-హ ఆంపేనలో వెళ్ళి చేరారో 
వాళ్ళు అనిశ్వాసయోగ్యులుగానూ, ఆసరాధుణాగానూ ఎన్నుకోవడం జరిగింది. 

పిరికివాడు కౌనందున, అవిశ్వాసయోగ్యుడుగా భావించదిడి, ధనసింగ్కు విడుద 

లయేవంతు రాలేదు. 

ఢిల్లీలో ఆ-హి=పేన నాయకులకు సందింధించిన దావా జరుగుతోంది. 

క ఆ=హి= సేనకు సందింధించిన ఖై దీలూ, ఈ దావాపరిణామం 

ఎలా వుంటు9దా అని ఆదుర్దాతో ఎదురు మా స్తు న్నారు, (పజలకో? కముందు ఇంగ్లీషు 

(ప్రభుక్వం తల వంచాల్సి వచ్చింది. ఆహి-పే నాయకలు విడుదలయిన మూడు 

నెలలకర్వాత ధనసింగ్ కూడా బాంకీపూర్ సైవిక జైల కాంపనుచి విడుద 

లయ్యాడు, 



విభిన్న మార్గాలు 

ప్రొడ్యూసరు సుతలీవాలా 'గరీబ్కే ఆహ్' (బీదల నిట్టూర్చులు) సివి 
“మాలో నాయిక భూమికి ధరించమని పహోడన్వి (దితిమలాడసాగాడు. ఆనమ 
యంలో వహాడన్ మూడుసినిమాలలో పవిచేస్తోంది. నాకు తీరుబడి ఎక్కడుంది? 
అన్నది. ఆమె వీలునుబక్తే ఏర్పాటు లన్నీ చేసుకుంటామని సుతలీవాలా చెప్పేసరికి 
పహాడన్ దెబలెఅయిదువేలు అడిగింది. 

"భలే, బీదవాళ్ళనిట్టూర్చులకి ఇంత విలువవుంటే ఇక దారిద్ర్యం అనేది 
వుండదా ఏమిటి *” ఆవి సుతలీవాలా నవ్వాడు. 

ఆ పరిహాసానికి పహోడన్ చిరునవ్వుతో మౌనంగా వుండిపోయింది. 

“వా_స్తవావికి జరుగుతున్నది ఏమిటం పే “వీదవాళ్ళ నిబూర్చులు' అసలు 
వినిపించడమే లేదు. ఆ నిట్రూర్పులలో ఎంత బలంవుందంపే ఇప్పుడున్న సమాజ 
మంతటిలోని చట్టం భన్మమైపోతుంది.' సుతలీవాలా నమాజంమీద తన కున్న 
కోపాన్ని వ్య కంచే సేందుకు దుట్టపొగని దీర్టంగా వదిలాడు, చేతిలోవి గ్లాసుని 
తిప్పాడు. _పదిలమైనకోభ దిద్రలయిందే మో అన్నట్లుగా విస్కీ కలిసిన సోడాలో 
నుంచి వందలకొలది బుడగలు పైకీ వచ్చాయి. 

సుతలీవాలా పహోాడన్తో కళ్ళుకలిపి మాట్లాడుతూనేవున్నాడు._“మీకు 
తెలుసా, ఈ యుద్దంలో రోజుకి పదిలక్షలరూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయి 

అందుచేత నే (పతిరాష్ట్రం మిగతా రాష్ట్రాలని పీడించడావికి అధికారాన్ని కోరు 

తోంది. కానీ ప్రపంచంలోవి బీదల విట్లూర్పులు అచేతనంగా ఒక్కచోట పో 
గయితే ఈ సమస్య ఒకరోజులో, ఒకేరోజులో తేలికగా పరిష్కారమవుతుంది. 

సుతలీవాలా చురుకైన సంభాషణలకి పహాడన్ సమాధానం ఇచ్చేటంత 
విద్యావతి కాదు. అందుకనే తన ఆంగికారం తెలుపుతూ వూరుకుంది. 

సుకలీవాలా తనమాట నెగ్గటంచూసి ఉత్సాహంగా చేతిలోవున్న గ్లానువి 
గూడా లత్ష్యపెట్టకుండా, 'బీదవాశ్ళెవరు ? బీదవాడు తను నష్టఫోతున్నట్లు న్వయం 



విభిన్న మారాలు $489- 

(గహించలేడు*. వహాడన్ కళ్ళల్లోకి సూటిగాచాస్తూ అన్నాడు, "మీరు ఈ పివి 
మాకు డెబై అయిదువేలు కోరుతున్నారు. మీరు అడిగికే నే నిస్తాను. చాలా తీసు 

కున్నామని మీరు అనుకుంటారు కానీ నేను ఇచ్చేది ఎక్కడినుంచి? డబ్బు పెట్ట 

బిడి పెటీవాళ్ళది. కొంత మీ కిస్తాను, కొంత మిగతా యాక్టర్లకు ఇస్తాను. నేను 
పగలు రాత్రి ఒళ్ళు ఒంచి పనిచేసి సివిమా విర్మిస్తాను, దాన్ని అమ్మేకష్టంగూడా 

పడతాను, కొడ్టిగా నేను తీసుకుంటాను. ఇందులో బాంకులో పడివున్న నాలుగు 
లక్షలూ పెట్టుదిడిగా పెట్టడం జరుగుతుంది, ముకు తెలుసా, ఈ సివిమాతీసి ఎంత 

డబ్బు నంపాదించాల్సి వుందో |” 

“పన్నెండు పధ్నాలుగులక్షలు । అదంతా పెట్టుదిడిదారులదగ్గర చేరుతుంది. 

నేనూ, మీరూ, మన శ క్రిపామర్ద్యాలతోనూ. మన పర్మిశ్రమవల్ల పెట్టుబడిదారులకు 
సంపాదించి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళదగ్గర మన పరిశ్రమరూపంలో ఇంకా ఎక్కువ 

పెట్టుబడి కూడుకుంటుంది, మనమీద వాళ్ళఅధికారం ఇంకా ఎక్కువ దిలిష్ట మవు 

తుంది.” 

సుతలీవాలా రహన్యం చెప్పినట్లుగా ఒంగి, “నేను సోషలిస్టుని, అందుకనే 

ఈ భేవాలన్నీ మీకు తెలియకెపుకున్నాను. మనలాంటి జెలివిగలవాళ్ళనుంచి దోపిడీ 
జరగకూడదని నేను కోరుతుంటాను. మీరు కంపెనీని డెడై _ అయిడువేలు కాదు, 
ఒకలక్ష అడగండి, ఇప్పించడం నాపని" ఆని జంటూ తనచేతిని గుండెలమీద 

పెట్టుకున్నాడు. “షేకు డబ్బుబాధ లేనేలేదు. మిగతా కంపెనీలలో మీరు పవి 

చేస్తూనే వున్నారు. మీకు అవనరమైకే ఆ ఏర్పాటు చేయిస్తాము. ఈ సినిమాలో 
పార్టు తీసుకోవడానికి కంపెనీలో మీది ఒక లక “షేర్” వుంటుందని మీరు కంపెనీ 

వాళ్ళతో చెన్సండి, లాభంల్లో మీకు మూడులక్షలు వస్తాయా అని నెమ్మదిగా 

చెప్పాడు. 

పహాడన్ కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో పెద్దవయ్యాయి, “కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో మీ 

చెయ్యి వుండాలి. డెబ అయిదువేలకి కూలిపనిచేసి మిమ్మల్ని మీరు హీనసరుదు 

కోవడం ఎందుకు ? కష్టపడి పనిచేస్తారు, కనుక మీరు యజమాని అవ్వాలి. కష్టపడి 

పనిచే సేవాశ్ళే యజమానులు కావాలి' అన్నాడు సుతలీవాలా. అతని చేతిలో వున్న 



$50 మనిషి రూపాలు 

చుట్ట ఆరిపోయింది. చేతిని బల్లమీద జరిపేసరికి విర్ణక్యంతోపడివున్న విస్కీగ్గాను 
“లోంచి సన్నవి బుడగల సుడిగుండం లేవసాగింది. 

“ఇ దేపద్దతిలో సమాజంలో శాంతిపూర్ణమైన విప్లవాన్ని తీసుకురాగలుగు 

శాము. కమ్యూనిస్టులయితే కూలివౌక్ళని రెచ్చగొట్టి గల్లంతులు చేస్తుంటారు. 

కూలివాళ్ళు దెబ్బిలాతిని మౌనంగా వుండిపోతారు. విస్తవమనేది కూలివాళ్ళచేతిలో 
మాటగాదు. మీకు ఎకనామిక్పు, పాలిటిక్పులలోకి లోతుగాపోయి చూసినట్లయితే 
విప్లవం మిడిల్ క్లాసువాళ్ళయిన తెలివిగలవాళ్ళపనే అని తెలుస్తుంది. వాళ్ళే సమా 
వాన్ని నడుపుతున్నారు. ఈ రోజు వాళ్ళు సమాజాన్ని పెట్టుబడిదారులకోనం 

నడుపుతున్నారు. వాళ్లు జాగ త్తపడితే, వాళ్ళల్లో చె తన్యంకలిగితే, వాళ్ళకి లాభం 

కలిగేలా సమాజాన్ని నడుపుకోగలుగుతారు. " 

ఆశ్చర్యంతో విప్పారి విశాలమైన కళ్ళల్లోకీచూస్తూ సుతలీవాలా అన్నాడు. 
“మీరు ఆలోచించండి, మీకు ఎలా వీలుంటే అలా మూడునాలుగు ఇనా, 

అమైనా భాయమైపోతుంది. ఈ విషయమంతా మీ చేతుల్లోనే వుంది, అసలువిష 

యాన్ని మీముందు వుంచాను.” 

పహాడన్ సుతలీవాలా సలహాప్రకారం *“గరీబ్కీ ఆహ్" (బీదల నిట్టూర్పులు) 
లో పనిచేపేవిషయం చాలారోజులవంహ ఆలోచించింది. ఐన్ వారీవిపిలిచి అకవి 

అభి పాయంగూడా తీసుకుందామనుకుంది. కానీ బన్వారీ (ప్రవ ర్రనకి కోపంతో 

మండిపోయివుంది. స్వయంగా ఎంత ఆలోచించినా ఏం తెలుస్తుంది? ఆతను 

లేకుండా నా పని జరగదా ఎమిటి? ఆసుకుంది. 

సుకలీవాలా పహాడన్ని తరుచు కలుసుకుంటూవుందేవాడు. ఆకనిిపభావం 

ఆమెమీద హెచ్చవుతోంది. సుతలీవాలా ఆమె భవిష్యత్తుకు సందింధించిన సమ 
స్యమగురించి మాట్లాడుతూవుండేవాడు. పహాడన్ అతని అభి పాయాలకో ఏకీభ 

వించింది. దిన్ వారీని తన తరపున ఆ సినిమాకు ఆపిస్పెంటు డై. రెక్టరుగా తీసుకోవ 

డానికి నిరాకరించింది. 

“గరీబ్ కీ ఆహ్" సివిమాపదారం చాలాజోరుగా పాగుతోంది. (పొడూ 

నరు నుతలీవాలా (వథ్యాతనటుడు మునవ్వర్ నుకూడా యాభై వేలకి నాయకుని 
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'పా(తకి బుక్ చేశాడు. అతనుకూడా పాతికవేల షేరు, పాతికవేల రొబ్ధం తీసుకునే 

ఒప్పందం జరిగింది. _పముఖులైన నటీనటులు ఆ సినిమాలో పనిచే స్తున్నారు, 

అందుచేక మిగతా యాక్టర్లు, యాక్షెస్లు సుకలీవాలాకు చౌకలోనూ, ముందే 

డబ్బు తీనుకోకుండానూ లభించారు. (ప్రపిద్ద నటీనటులతోకలిసి పనిచేయడం ఉప 

యోగకర మైనదిగా ఎంచి వాళ్లు అందుకు ఒప్పుకున్నారు. 

సినిమా మాటింగు వేగంగా జరుగుతోంది. బొంబాయిలోని 'మధువన్” 

సినిమా, లాహోర్, ఢిల్లీ, కలకత్తా మొదలై న నగరాల్లో పివిమాపదర్శనళా లల్లో 
పివిమా బుకింగుకోసం జయిదులక్షలు ఎడ్వాన్పు పోగుచేశారు. పహాడన్ తను 

ఏ పొరపాటూ చేయలేదని తృ _పిచెందింది. సుతలీవాలా ఆమెదగ్గరకు వస్తూ వుండే 
వాడు. అప్పుడప్పుడూ సాయః(తంపూట పహాడన్ని తన కారులో షికారుకి తీసుకు 
వెడుతూవుండేవాడు. వాళ్ళనంభాషజణ కంపెనీకి సంబంధించినంశవరకే, సుతలీ 
వాలా మంచితనం. తెలిికేటలపట్ల ప్రభావితురాలై పహాడన్ బాకంకులో దాచిన 

తన డబ్బునిగురించిగూడా ఆతనిసలహో జడీగింది. సుకలీవాలా ఆమెచేత సీలు, 

ఇతరవ స్తువులకు సందింధించిన షేర్లు కొనిపించాడు, 

ఒక ఛోజున సుతరీవాలా పషవేలహాపాయణు పహా;న్ ముందుంచాడు, 

పహాడన్ శ్చర్యంతో "ఇదేమిటి?" అనడిగింది 

“మీరు ఇంకోకవ్య క్రీన్వారా షేర్ కొనుక్కు నేటబ్ల యుకే ఇది దానికి కమీ 

షను అపుతుందె. నాకు కంపెనీ వాళ్ళు కమీషను ఇహ్చారు కానీ మీపనిమీవ నేను 

కమీషను తీసుకోను. ఈ పనిని నేను గాస్వంతపనిగా తలచి చేళాను" అన్నాడు 

సుతలీవాలా. 

పహాడన్ కళ్లు కృతజ్ఞతతో మెరిసిపోయాయి. “వద్దు, ఇది మీది, మీరు 
పుంచుకోండి. నామీద మీ అన్నుగహం చాలా వుంసి' అంటూ వారించింది. 

సుతలీవాలా విరుత్సాహపడి. “నేను డబ్బునేం చేసుకుంటాను? నా జీవితం 

చాలా నిరాశాపూరిత మైనది. ఇంకొకళ్ళకి అన్యాయం జరుగకూడదనే నాకోరిక, 
నా జీవితానికి కావలసినంక సంపాదిందుకుంటాను. అనవసరంగా దాచుకోవట 

మెందుకు?" అంటూ ఆతను తన వాధనంతా వినిపించాడు. “వివాహంచేసుకువి 
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నంవకత్సరన్నర అయింది. కానీ ఒక్కరోజుకూడా భర్తగా నన్ను స్వీకరించలేదు. 

నా భార్య ఆలోచనలు, స్వభావం, నడవడి, అదో తరహాకి చెందినవి. మేము ఒకే 

ఇంటో వుంటాము కాపీ పరస్పరం కలుసుకుని వారాలు గడచిపోతాయి. కర్త 

వ్యానుగతుడనై ఏదో కాలక్షేసం చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు మా ఇంటికి వచ్చా 
రంపే అక్కడ న్త్రీవున్న ఛాయలు ఏవీ కవిపించవు. ఆమె ఒక్కాక్కప్పుడు 

మధ్యాహ్నం 'రెండుగంటలప్పుడు, ఒంటరిగావచ్చి కాస్పేపు కూర్చుంటుంది. ఒక. 

క్క-ప్పుడు రాతంతా ఆసలు రానేరాదు, ఆమెకు తన సొపెటిీ వుంది, తన మితు 

లున్నారు. నేను ఆమెకి తగినవాజణ్ణి కాదని అమకుంటుంది, నాకుకూడా ఆమె తీక్త 

మైన స్వభావం, అహంకారం నహించడం కష్టంగా వుంది.” 

పహోడన్కి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఇంతమంచి పురుషనికోకలిసి ఏ 

శ్రీకి జీవించటం దుర్భరంగా వుంది! ఆమె ఎలా వుండివుంటుంది ? తానుకూడా 

ఇంచుమించు అలాటి మనస్టితిలో పుండటంవల్ల ఎన్నో(పళ్నలు ఆతురతగా ఆడి 

గింది. సుతలీవాలా ఏమీ సంకోచంలేకుండా చెప్పాడు __ రెండుసంవక్పరాల, కీతం 

తాను మసూరీ కొండమీద వుండేవాడు. అదేసమయంలో పంజాబీ మితుదొకడు 

తన చెల్లెలితో బాటు అదే హోటల్లో వుండటం జరిగింది. అక్కడే మిసెస్ సుతలీ 

వాలాతో పరిచయం ఏర్పడంచ. అప్పుడు ఆమె సజ్జనురాలిలా కనిపించింది. ఒక్ 

వారంలో ఎవరైనా మరొకరిని ఏం తెలుసుకోగలుగుతాడు ? ఇద్దరూ వరస్పరం 

ఇష్టపడ్డారు. మిత్రుడు లాహోర్ తిరిగి వెళ్ళిపోయినా ఆయన “చెల్లెలితో ఉత్తర 

ప్రక్యుత్త తరాలు జరుగుతూనే వుండేవి. ఆయన్ని పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంటోందవి 

ఒకరోజు ఆమె దగ్గరనుంచి అనుకోకుండా ఉత్తరం వచ్చింది. వివాహానికి తారీఖు 

విశ్చయించదిడిందని వైరు వచ్చిండి. పెళ్లి ఆయిన మూడవరోజుననే వాళ్ళమధ్య 

పోట్లాట జరిగింది. 

పహాడన్ సుతలీవాలావట్ల సానుభూతి తెలుపుతూ ఒక్కసారి గట్టిగా 

నిట్టూర్చి. “ఆమెవి చూడా లనివుంది, కానీ మీ ఇంటికివ స్తే నాతో పోట్లాడదు కదా? 

అవి ఆడిగింది. 

“పోట్లాడదు, ఎస్పటికీ పోట్లాడదు. నాకు విడాకులు ఇవ్వడానికి వంక దొరి 

కిందని దిహుశా సంతోషి స్తుంది" సుతలీవాలా నవ్వాడు. 
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పహాడవ్ పిగ్గుపడింది. "మీరే విడాకులు ఎందు కివ్వకూడదూ 1" అనడి 
గింది. 

“అనవసరంగా ఒక స్రీ జీవితం పాడై పోతుంది" సుతలీవాలా స్వరం దయా 

పూరిత మైంది. 

“భలే ;' ఆంటూ పహాడన్ సుతలీవాలాని ఎగతాళి చేసింది. 

వ ¢ by 

పహాడన్ వ్యాకులత చెందిన మనప్టితిలో, ఆధారంకోనం బన్ వారీవై పు 

మొగ్గింది. బన్ వారీ సిడాయితీవల్ల నై తేనేం, పిరికిత నంవల్ల నె తేనేం వెనక్కి 

తప్పుకున్నాడు. పహాడన్ ఆవమాగంపొంది ఆళయాన్ని వెతుకుతూ తిరుగుతున్న 

సమయంలో ఉదాకహృదయం, మూరాలోచనాపరుడు అయిన నుకరీవాలా ఆమె 

ఎదుటికి వచ్చాడు. విస్వార్దతగా నిత్యం పహాడన్కు మంచిచేపే ఆలోచనే ప్యక్తం 

చేసేవాడు. ఇటువంటి పరోపకారన్వభావంగల వ్య _్తీకి తాను ఏస్ వత్యుపకారం 

చేయలేనుకదా అని వాపోయద, 

సుతలీవాలా పహోడన్ భవిష్య తుగురించి మాట్లాడేటప్పుడు, “మనం ఇలా 

చేయగలం, ఆలా చేయగలం" ఎసి చెప్పేవాడు, మంచిదే జరిగింది, బన్వారీ 

నుంచి తాను తప్పించుకుంది అని పహాడన్ మురిసిపోయేది. 

బన్వారీ వచ్చినా ఇస్పుడు పహాడన్ అతనితో ఆంత మనపిచ్చి మాట్లాడటం 
లేదు. ఒకవేళ ఆతను ఇదవరకటిలాగానే “వహాడన్, మేము (త్రాగుతాము' అని 

అన్నపుడు పహాడన్కు అనభ్యతగా తోస్తోంది, విననట్లుగానే మెదలకుండా వుండీ 
పోతుంది. ఇప్పుడు నిదవోయేందుకు తాగాలనే అవసరం ఆమెకీ స్వయంగా 

కలగటణేదు, నిద రావడానికి ముందు సుతలీవాలానిగురించి ఆలోచిస్తుంది. 

మధుకభావాళలతో తాగాలనేవాంఛ కలిగేడికాదు. బన్వారీ రావటం తగ్గించేళాడు. 

తాను వద్దన్నా ఆతన్ని అసిపెంటు డైరెక్టరుగా చేశారు, ఇతనికి గర్వ మెక్కి 

పోయింది ఆని పహాడన్ మనసులో కుమిలిపోయేది, 

ఒకరోజు సుతలీవాలా చేస్తున్న ఉపకారాన్ని తలచుకువి పహాడన్కు దిన్ 

వారీమీద కోవం వచ్చేపిండి_ఇతను నన్ను నిరాదరం చేశాడు. నా గొప్పదనం. 

M—23 



శ5| మనిషి రూపాలు 

సామర్థ్యంగురించి ఎన్నడూ పొగడలేదు. నన్నొక 'వేళ్య అనుకున్నాడు. ఆ రోజు 
మంచి బన్వారీ ఎదురయికే పహాడన్కు ద్వేషం కలగటం (ప్రారంభించింది, ఒక 

గౌరవనీయురాలై న ప్రీతో (ప్రవ ర్హించినట్లుగా సుతలీవాలా ఆమెతో (పవర్హించే 
వాడుఐన్ వారీ తనవి అన్నిపశ్నలు గుచ్చిగుచ్చి అడిగి తెలుసుకున్నాడు కాపీ 
పహాడన్ గడిపిన ఆ దౌర్భాగ్యపు రోజులగురించి సుతలీవాలా ఎన్నడూ (పళ్నించ 
లేదు. ఎప్పుడూ ఆమెతో గౌరవంగా (ప్రవర్తించేవాడు. 

పహాడన్ శనివారంరా(త్రి రెండుగంటలవరకూ స్టూడియోలో పవిచేసింది, 

ఆదివారం పగలు పదకొండుగంటలవరకు ఆమె గాఢనిదలో మునిగిపోయింది. 

హడావిడిగాలేచి స్నానంచేసి బట్టలు మార్చుకుంది. పదకొండున్నరకు వస్తానని. 

శెలవురోజుకనుక ఎక్కందికె నా వెడదామని, మధ్యాహ్నం భోజనం దియటి చేద్దా 

మని సుతలీవాలా ఆన్నాడు. కానీ వన్నెండుగంటలవరకూ ఆయన రాలేదు. పహో 

డన్ ఆయనకి ఎప్పుడూ ఫోన్ చేపేదికాదు, ఆయన ఇంటికి ఎప్పుడూ వెళ్ళేది 

కాదు. సుతలీవాలా భార్య ఆయన్ని ఏం బాధ పెడుతుందోనవి భయపడేది. 

పహాడన్ చికాకుపడుతూ బాధతో ఈ గదిలోంచి ఆ గదిలోకి పచార్లు 

చేస్తోంది, ఆమెదృష్టి రోడ్డుమీద వుంది, చెవులు సుతలీవాలా కారుహారన్కోనం 
కాచుకునివున్నాయి. సుతలీవాలా ఒంటిగంటంబావుకు వచ్చాడు. నిరుత్సాహంగా 

వున్నాడు. ఆ నిరుత్సాహాన్ని చిరునవ్వుతో దాచడానికి (ప్రయళ్నస్తున్నారని ఆమెకు 

అనిపించింది. పహాడన్ కారులో కూర్చుంటూ, 'ఏం జరిగింది, ఆలా వున్నారు” 

అని అడిగింది. 

రోడ్డుమీద చాలామంది జనం తిరుగుతున్నారు. సుతలీవాలా నగరం పొలి 

మేరలు దాటేందుకు కారుని కాగ త్తగానూ, వేగంగానూ నడుపుతున్నాడు. పహో 
డన్ కూడా ఊదిగి బిగబట్టి నిర్ణన ప్రదేశం చేరటానికి వేచివుంది. 

“ఆమెనా జీవితాన్ని చాలా దుర్శరం చేపింది పహాడన్ వ త్తీడిచేయటం 

వల సుతలీవాలా చెప్పాడు, 

“ఎందుకనీ, ఏమంటుంది ?* పహాడన్ అనుమానంగా అడిగింది. 

“విడాకులు కావాలంటోంది.” 
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“ఆయితే చావసీ ఆ రాక్షసిని :’ పహాడన్ కోపంలో గట్టిగా నిట్టూర్చింది. 

"ఆలోచించు అన్నాడు సుతలీవాలా. 

“ఎందుకని?' పహాడన్ ఆశ్చర్యంతో కళు పెదవిచేసి అకతీగింది. 
౧ (my 

“వేను పహాడన్ని పెళ్ళి చేసుకోవటంకోసం విడాకులు ఇస్తున్నానని ఈ 

లోకమంతా అంటుంది.” 

పహాడన్ కళ్లు కిందికి వాలిపోయాయి. ఒకక్షణం ఆలోచించి ఆమె నుతలీ 

-వాలావైపు చూసింది. “ఇది అవమానంగా భావిస్తున్నారా 1' అనడిగింది బాధగా. 

“నేనా? నే నెప్పుడూ నీ గొరవంగురించిమాత మే ఆలోచిస్తూవుంటాను.' 

పహాడన్ చీరకొంగుతో ముఖాన్ని కప్పుకుని దుఃఖించింది. 

సుకలివాలా ఆవేళ మొదటిసారిగా రై ర్యం చేశాడు. పహాడన్ని తన చేతు 

ల్లోకి తీసుకుని “ఏడుస్తావెందుకు; నే నన్నమాట బాధను కలిగించిందా?” అని 
అడిగాడు. 

"నన్ను ఏడవనివ్వండి. ఇవ్వాళ మనస్ఫూర్తిగా ఏడవనివ్వండి” ఆంది. 

పహాడన్ కొద్దినిముషాలు ఆలా ఏడుస్తూనేవుంది, సుతలీవాలా ఆమెతలని 

తన వక్షస్థలంమీద పెట్టుకున్నాడు. సహాడన్ కళ్ళు తుడుచుకోకుండానే, ముఖాన్ని 
సుతలీవాలావై పు ఎత్తి, ఆయన మెడచుట్టూ చేతులువేపి, “ఇవ్వాళ నేను జీవి 
తంలో ....విజం చెప్పండి, మీరు నన్ను ఎప్పటికీ వదిలి పెటరుకదూ! " ఆంది, 

సుతలీవాలా ఆమెని గాఢంగా ఆలింగనంచేసుకుని, మరి మాట్లాడనివ్వ 

లేదు. 
శ్వ * (ర 

మనోరమకు పదిహేనురోజుల కొకసారి నౌకరుద్వారా నంద రూపాయలున్న 

కవరు అందుతూ వుండేది. ఈ డబ్బు తీసుకోవడానికి ఆమె చాలా బాధపడేది. 

ఈ మాట ఆమె భూషణ్ తోతన్న మరెవరితోనూ చెప్పలేదు. “అందులో సిగ్గుగా నీ, 
బాధపడాల్సిన మాటగానీ ఏముంది? నువ్వు సపది హేను వేలరూపాయల కట్నం 

ఇచ్చావు. ఆకని ఇంట్లో భోజనమేగదా చేస్తున్నావు” అన్నాడు భూషణ్. 
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సుతలీవాలానుంచి డబ్బు అందుతూ వుండటంచేత బస్సు టిక్కట్టుగావీ.. 

(టాం టిక్కట్టుగానీ కొనడానికి మనోరమకు కష్టమమ్యేది కాదు, అవసరమై. 

నప్పుడు ణు టాక్సీమీదకూడా 'వెడుతూవుందేది. భోజనంకోనం మల్ బార్ హిల్ తిరిగి 

రావాల్సిన ఆవనరంలేదు. ఆమె భూషణ్కు చౌకబారు చార్మినార్ పిగరెట్లకు బదు 
లుగా మంచి ఖరీదైన పిగరెట్లుకొని ఇస్తూవుండేది. అప్పుడప్పుడూ వాళ్ళిద్దరూ లేక 
కా మేడ్లతోకలసి సినిమాలుకూడా చూసేవారు. భూషణ్కు మన దేశపు సినిమాలు 
చూడటంలో అభిరుచి వుండేదికాదు. మనోరమకు ఆ పినిమాలంటేనే ఒళ్లు మంట. 

ఆంతవరకూ సుతలీవాలా నిర్మించిన సినిమా “దిన్ బార్ రాత్' (పగలు రాశి) 

కూడా ఆమె చూడటానికి వెళ్ళలేదు. 

సోమవారంనాడు మనోరమ ఇంట్లోనించి బయటకు వెళ్ళబోతుండగా నౌకరు 

ఆమెకు డబ్బుకవరు ఇచ్చాడు. మనోరమ కవరుతెరచి చూపింది, పది పదివి పది 
నోట్లతోబాటు టైపు చేయబడివున్న ఒక ఉత్తరం వుంది లోపల. మనోరమ రోడ్డు 

మీద నడుస్తూ ఉత్తరం చదవసాగింది. ఉత్తరం చదవడం మొదలుపెట్టినకొద్దీ 

మెనడక వేగం తగ్గుతోంది. రోడ్డుమీద ఒకవైపు నిలబడి, ఆ ఉత్తరం మరోసారి 

చదివింది. ఆశ్చర్యంతోనూ, సిరాశతోనూ ఆమె హృదయం నిండిపోయింది. 

ఒక్కక్షణం ఆలోచిస్తూ నిల్చుండి. ఇక ముందుకి నచివెళ్ళటం ఆమెకు కష ష్టమై 

పోయింది. ఒక టాక్సీని ఆపి ఎక్కింది. 

మనోరమ పార్టీ కార్యాలయంముండు టాక్సీ దిగింది, చేతిగడియారం 
చూపింది, రెండుగంటలయింది. భోజననమయం పూరి జయిపోయింద్,. అటు 

వంటిసమయ6లో భూషణ్ ను పిలిపిచటం ఉచితం కొదు. “సోవియట్ మిత 

సంఘం” కార్యాలయంవైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది. 

ఆఫీసులో వారవతిక _పూపు మనోరవకోసం ఎదురుచూసోంది ఆమె 

పనిలో మనసు లగ్నం చేయలేకపోయింది, భర్త ఉత్తరంలోవి వాక్యాలు మాటి 

మాటికీ జ పీకి వస్తున్నాయి, అతను చేసినపనికి అర్హ మేమిటి ? అని ఆలోచించ 

సాగింది. . కా.మేడ్ మిసెస్ నీతా కార్యాలయంలో లేకపోవడం మంచిదయింది. 

కా(మేడ్ ఆవరే రాబోయే (ప్రచురణకు మేటర్ తయారుచే స్తున్నాడు. 
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“కామేడ్ ఇది చూస్తారా? వండర్ పుల్, పనిచేయడానికి మంచివిషయం 

దౌరికింది ; ఆని ఆతను మాటిమాటికీ పిలవటం మొదలు పెట్టాడు, 

మనోరమ విసుక్కుంది... “ప్లీజ్, డోంట్ డిస్టర్స్ 1" ఆమెలేచి భూషణ్కి 

ఫోను చేసింది. “చాలా ముఖ్యమైనపనుంది, ఆరుగంటలకి తిన్నగా ఇక్కడకు 

వచ్చేయాలి' అని చెప్పింది. 

మనోరమ మాటల్లో హడావిడి కవిపెట్టి “ఏమైనా ముఖ్యమైనవిషయం 

వుందా ?' అవి అడిగాడు భూషణ్. 

“లేదు, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేపెయ్, ఆంకే' అంది మనోరమ. 

“ఒక వేళ ముఖ్యమైసవిషయ మేదీ లేకపోతే ఏడున్నరగంటలు చెయ్యి. పని 
పూర్తిచేసి, భోజనంచేసి వస్తాను” అన్నాడు భూషణ్, 

మనోరమకి కోపం వచ్చింది... "భోజనం చేయకముందే రావాలి: అన్నది. 

ఆరుగంటలకుకూడా (పూపు పూర్తి చెయ్యలేకపోయింది మనోరమ, ఆవరే 
సహాయం కోరింది, 

ఆవరే ఆ పనిచేసినందుకు బదులుగా, ఒకకప్పు టీ, ఒక చార్మినార్ పేకెట్టు 
ఇవ్వాల్సివుంటుంది అని ఆకిగాడు. 

మనోరమ విసుక్కువి ఒక రూపాయి ఆతనివై పు విసిరేసింది. ఆ రూపాయి 
తీసుకుని ఆవరే సలాం చేశాడు, (పూపు మనోరమ ముందునుంచి తీసుకు 

పోయాడు, 

మనోరమ నవ్వి, 'థాంక్యూ, గుడ్ కొమేడ్ 1" అంది. 

ఆమె మళ్ళీ పార్టీ కార్యాలయం చేరింది. భూషణ్ గదిలోకివెళ్ళి ఆతన్ని 
పిలవాలి వచ్చింది. ఆతను [క్రింద రోడ్డుమీదకు వచ్చాక, “గాభరా పడ్డావు, ఏం 

జరిగింది ?' ఆనడిగాడు, 

“చెపుతాను. అంటూ మనోరమ ఒక టాక్సీని పిలిచింది. భూషణ్ టాక్సీలో 
కూర్చుని తన (ప్రశ్నవి రెట్టించాడు. మనోరమ తన పర్చుని రెండుచేతురికోనూ 

నొక్కీ-పట్టుకుని మౌనంగా వుండిపోయింది. 'ఆగు' అని బాల 'కేళ్వర్ దగ్గర టాక్సీవి 
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ఆపింది. టాక్సి దిగారు. తీగపొదల। క్రింద యెత్తుగావున్న ఓ చోట కూర్చున్నారు. 
రెండుసంవత్సరాల క్రీతం సరిగ్గా ఆదేచోట మనోరమ తన వివాహం నిషయంలో 

చేపిన పొరపాటునుగురించి భూషణ్ కు చెప్పింది. మనోరమ ఉ త్తరంతీపి భూషణ్ కు: 

ఇచ్చి “చదువు” అంది. 

“వెలుతురు వున్నచోటికి వెళ్ళాల్సి వుంటుంది" అన్నాడు భూషణ్. 

“ఇక్కడే కూర్చో నేను చెప్పతాను....” 

భూషణ్ ఉత్తరం చదివి తిరిగివచ్చాడు. “అయితే ఇప్పుడేం చేయటం?" 

అనడిగాడు. 

“నవ్వు చెప్పు ఏం చేయాలో" మనోరమ వణికిపోతున్న గొంతుతో అడి 
గింది. 

“ఉపాయమేముంది ? ఒకవేళ విడాకులకోనం నువ్వు దరఖాస్తు పెట్టకపోతే: 

అతనే ఇచ్చేస్తాడు. నువ్వు విడాకులు కోరటం లేదా ?' 

“ఆయ్యోో, ఎందుకు కోరటంలేదు, కానీ కారణం ఏమి చెపుతాము?” 

"చట్ట పకారమయిశే కారణాలు మూడే వున్నాయి. వేరే ఇంకొకరితో శారీరిక 
సంబంధం, దెబ్బలుకొట్టి హింసించటం, లేకపోతే నపుంసకత్వం. కానీ న్యాయ 

స్థానంలో బుజువు కావాలి, ఏ విషయాన్ని బుజువు చెయ్యగలవు ?' 

'ఇటువంటివిషయాన్ని నేను న్యాయస్థానంలో ఎలా చెప్పగలను ! మొదటి 

రెండు విషయాలలో ఏదీ లేదు, కొద్దిగాకూడా నాకు తెలీదు బుజావు ఏముంది? 

అనడిగింది బాధగా. 

“అవును. అతను న్యాయస్థానంలో వాజ్యూలం ఏమీ ఇవ్వడు. అప్పుడు 

తీర్పు ఒ'కేవక్షొనికి చెందినది ఆవుతుంది.' కానీ దురాచారానికి, (క్రూరత్యావికీ సందిం 

ధించినంతవరకు అతను నీ ఆరోపణలని నహించగలుగుతాడు. నువ్వు దరఖాస్తు 
పెట్టకపోతే అతను పెట్టుకుంటాడు. సాక్ష్యం తీసుకువచ్చేందుకు అతనికి ఏమాత్రం 

కష్టంగూడా కలగదు. వీ ప్రవర్తన మంచిదికాదనీ, పది తప్పుడు సాకాలని 
సృష్టించగలడు. కాపీ ఇలా చేయటంవల్ల అతనికే ఆసకీర్తి కలుగుతుంది. ఆతను 

నప్పంసకుడని అనిపించుకోవటంకన్నా పదిమందితో తిరిగేవాడుగా అనిపించుకుని: 
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తన మొగతనంగురించి చెప్పించుకోవడావికి ఎక్కువ ఇష్టవడతాడ:. ఇప్పుడు తమ 

చేస్తున్న పనేమిటి ?' 

“దిహుళొ సినిమా (పొడ్యూసర్గా పని చే స్తున్నాడు. నటి వహాడన్ సహా 

యంతో ఏదో సినిమా నిర్మి స్తున్నాడవి వార్తాపత్రికల్లో (ప్రచురిత మెంది.” 

“ఎ నటినీ చిక్కులలో పడేయటం లేదుకదా 1ి 
“ఏదైనా జర గచ్చు." 

“ఇదే అనలువిషయం. తనదాకికి ఏ అడ్డంకీ లేకండా చేసుకోవాలనుకుం 

టాడు. అతను ఏడాకులు కో రేజబ్ల యితే ఈ ఏర్పాటులన్నీ అతనే చేయాల్సి 

వుంటుంది. “ఈ జీవితం నీకు సహింపరానిదిగా వుంది, నాకూ సహింపరానిదిగా 

వుంది. మనం భారా-ళర్తలలాగా జీవితాన్ని గడవటంచేదు. నీమీద కట్టుబాటు 

ఎందు కుండాలి ?' అవి ఆతను (వాశాడు, కానీ ఇందులో ఆతని న్వపయోజనం, 
ఏదో పన్నాగం తప్పకుండా వున్నాయి. అతను స్వయంగా సీ దరఖాన్లు పెట్టాలనీ, 

ఆందుకు కావలసిన సాక్ష్యుల పర్లు (వాయాలవీ నువ్వు కోరుం జాగర్త! నువ్వు 

సీ చేత్తో (వాసిమటుకూ ఏదీ ఇస్టుదు. చూడు, అతనుగూడా ఉ త్రకంమీద సంతకం 
చెయ్యలేదు." న 

“ఆపును.' 

“దీనితర్వాత 1' భూషణ్ గొంతు మారిపోయింది. ఆతను మనోరమమీవ 

చెయ్యి చేశాడు 

మనోరమ గట్టిగా నిట్టూర్చింది. ఆమె కళ్ళు మూసుకుపోయాయి. ఆమె తల 
భూషణ్ భువాలమీదకి వాలిపోయింది. 

“మాట్లాడ వేం?” భూషణ్ అరై ర్యంగా ఆడిగాడు, 

“ఎందుకు ? ఇప్పుడేం తక్కువగా బాధ పెట్టావా ' 

భూషణ్ ఆమెముఖాన్ని తనవైపు తిప్పుకోవడానికి (పయత్నించాడు, 

“ఇంత వేగిరపడుతున్నా వేం ౩' మనోరమ నవ్వింది, 
భూషణ్ సిగ్గుపడ్డాడు. 

సుతలీవాలా కేవలం తన జీవితంనుంచి, మనోరమ జీవితంనుంచి కృతక 
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వై వాహికబింధాన్ని దూరం చేయడంకోసం విడాకులు కోరుతున్నాడని భూషణ్కు 
నమ్మకం కలగలేదు. సుతలీవాలా ఇంకో పెద్ద నాటకౌన్ని సృష్టించటోతున్నాడవి 

ఆతవనీకి అనుమానంగా వుంది. పినిమాపపంచంతో సందింధంవున్న వాళ్ళతో మాట్లా 

డినమీదట, సుతలీవాలా పహాడన్ పట్ల ఎక్కువ అనురక్తి చూపుతున్నాడని తెలి 

సింది, పహాడన్తోవాటు సాయులో సినిమా నిర్మిస్తున్నాడు. (ప్రముఖులై న ఇద్దరు 
యాక్టర్ల ను తీసుకుని తన కంపెనీ నిర్మి స్తున్నాడనికూడా తెలిసింది. సుతలీవాలా 

మనోరమకు వై వాహికబింధనంనుంచి విముక్రి కలిగించడానికి ఎందుకు తొందర 

పడుతున్నాడో భూషణ్కు ఆర్ట్ మయింది. 

సుతలీవాలా (వాపిన ఉత్తరం చదివినతర్వాత, వేవ్స్! కెడిల్ లోవున్న తన 

ఇంట్లో కాలు పెట్టడంకూడా మనోరమకు ఆసహ్యమనిపించింది. ఆమె భోజనం 

చేయడానికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేదికాదు కాసి రాతి గడఎటంకోనం ఆమె ఇంటికీ 
రాక తప్పలేదు. రాతిపూట మరోచోట ఎలా పుండిపోతుంది 1 ఎవరైనా మంచి 

నడవరిగల త్రీ రాతిపూట తన ఇంట్లోతప్ప వేరొకచోట ఎలా గడపగలుగుతుంది? 

ఆ ఇల్లా ఆమెది కౌక పోవచ్చు కానీ ఆమె ఇల్లు ఇంకెక్కడ వుంది? సమాజం 

దృష్టిలో అదే ఆమె ఇల్లు. విడాకులు తీసుకోవాలి అన్నభావంతో ఆమెకు అవ 

మానం కలిగింది. ఆది వంశపారంపర్యగా వచ్చే సంస్కార ప్రభావమని ఆమె తనకు 

తాను నచ్చజెప్పుక నేది. చెడు సంస్కారములనుంచి విముక్తిపౌ.దటం ఎంతైనా 

ఆవసరం కానీ ఇతరస్ర్రీలతో పోల్చిచూస్తే తనస్టితి దిగజారిపోయిన దవటం చేత 

ఆమెకు అవమానంగా తోచింది. నాతి నేనే వదిలిపెకేస్తున్నాను | ఆని 

తనతో తాను నచ్చజెప్పుకు నేది, కానీ రెండవమాటనికూడా ఆలా విర్ణ క్ష్యంగా 

వదిలి పెట్టలేక పోయేది, 

ఈ పహోడన్ ఎవరు? సుతలివాలా నిజిస్వరూపంగురించి తెలుసుకువి 

వుండదు....నటి కదా, ఇద్దరూకూడా పరన్పరం తమ (పయోజనాలని పొందాలని 

తలపోసివుండచ్చు. భార్యా-భ_ర్రలలాగా వుండాలని ఉద్రేశపడికేమా(త్రం ఇతనికి 

ఏమీ లాభం కలగదు, ఆమె సుఖం పొందదు, ఆనుకుంది మనోరమ. 

పహాడన్ బొమ్మలతోకూడిన పెద్దచ్చితాలు !నగరమంతటిలోనూ అంటించ 
విడివున్నాయి. శృంగారంతోవిండిన ఆమె పాటలుకూడా రికారులమీడ అక్క. 
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'డక్కడా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ మనోరమ ఆమెను సినిమాలో ఒక్కసారికూడా 
చూడలేదు. ఆమె బొమ్మలనుగూడా అంత పరిశీలనగా చూడలేదు. భూషణ్ ఎగ 
శాళిగా అన్నాడుకూడా, “చూ స్తే సరి, మన పంజాబులోని ఏ కొండపాతంనుంచి 
వచ్చిందో, ఎలా వుంటుందో: ' 

“చావనీ, మనం చూడటందేనికీ ?' ఆని మనోరమ మండిపడింది, 'కొండ 

(పాంతంనుంచి వచ్చిన నీ అక్కయ్య ఆయ్యుండచ్చు, నువ్వు కొండ(ప్రాంతం 

వాడివి! వెళ్ళు, ఆమెను చూడు! వీ కొండపాంత౦వాళ్లు చాలా ఆందంగావుంటారు 

కదా, చాలా తెలివిగలవాళ్ళు కూడా! ఆ సోమామాకం ఏంతక్కు.వ॥' ఆని 

వవ్వేః, 

దోవలో రాక్షసాకార ల. సోమా దొమ్మ గోడమీద కవిపించగానే 
మనోరమ కళ్లు ఆ బొమ్మవైపు తిరిగేవి. "ఆమెకోసఎ నువ్వే సరిపోయినవాడివి | 
నువ్వు 'ఆమె' చెవ్వు కోయటం, ఆమె న చెవ్వు ఖు. దీనితోబాకే నీకు 

తెలిపివస్తుంది. వేవ్స్ _కెశిల్ను పదిలిపెట్టి ఆమె ఎక్కడికి వెడుతుండ్?' అవి 
మవోరమ మనసులోనే ఆనుకునచ, 

మనో“మ నిరుత్సాహనడేకి. జావమాకం, బహిష్కారంలో నిండిన 

విముక్తి హృదయంలో బాధను కలిగించకుండా వు;డజేకపోయేవి. .... నేను ఎక్కు 
డీకి వెడతాను అనుకుచేవ, పార్టీ ఆఫీసుకు వెడతాను; పుట్ పాత్ మీద పడుకుని విద 

పోతాను; లేకపోతే నన్ను పొ పాదాలదగ్గకను టో య్యుద్దని, ఎలా కావాలంటే 

అలా చేసుకోమని సుతలీవాలాశో న నేను నీదానిని, పళివతయిన 

దాపివి । ఆ ఆలోచన రాగానే రోడ్డుమీద ఉమ్మేదామన్న ౦8 గా ఆమె హృదయం 

కరుడుగ'పేది, 

సుతలీవాలా మనోరమవై పునుంచి ప్రీడరుద్వారా దరఖాస్తు తయారుచేయిం 
చాడు. సాకషీగా ఇంటినౌకరు పేరు ఇచ్చాడు. దరఖాస్తులో నుతలీవాలామీద దురా 

చారం, దుర్మార్గం ఆరోపించబడ్డాయి, న్యాయస్థానంలో శేసు ఒకనెల వాయిదా 

పడీంది. సుతలీవాలా తన విర్దోషిత్వం నిరూపించుకునే ౧దుకు ఆంగీకరించకపోయే 

నరికి న్యాయస్థానం పదిహేనురోజులు మళ్ళీ వాయిదా వేసింది. 
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మనోరమకు న్యాయస్థానానికి వెళ్ళడానికీ చచ్చేంక సిగ్గవిపించింది. కాపీ. 

వేరే గత్యంతరంలేదు. న్యాయస్థానంలో తన దరఖా స్తుగురించి ఆమె రెండవసారి 
చెప్పాల్సి వచ్చింది. నౌకరు సులేమాన్ సాక్షిగా (ప్రవేశ పెట్టబిడ్డాడు. ఆతను వకీలు 
అడిగినదానికి మనోరమ చెప్పినమాటలనే కొంచం ఇటూ-అటూమార్చి చెప్పే 

శాడు. స్థికపడిపోయిన కుటుంబం నిడివడజం జడ్డిగారికి ఇష్టం లేదు. మరోసారి 

నుతలీవాలాకి సమన్స్ పంపించారు. సుతలీవాలా తన సాక్ష్యం పంపించాడు, 

ఆందులో ఆతను ఏవిధమైన నిర్దోషిత్వాన్ని బుజువు చేసుకోవాలనుకోవటఎలేదని 

వుంది. విడాకులు మంజూను చేయబఏంది. 

మనోరమ వ్యాయక్రానంగో సుతలీవాలానుంచి భరణంగా ఏదైనా ఇప్పేంచా 

లని ప్రార్థించలేదు. న్యాయస్థాన మే ఆమెక మూడువందలకూసాయలు నె£సరిగా 

ఇవ్వాలని సుతలీవాలాని ఆడేకించి2ది. మనోరమ మళ్ళీ వివాహం చేసోోోకపోయి 

నట్లయితే సుతలీవాలా ఆమెకు జీవిజాంతం (ప్రతినెలా మూడ.వందలరూపాయలు 

ఇవ్వాల్సి వుంటుంది. 

కామేడ్ పీతా మనోరమతోబాటు న్యాయస్తానానికి వెళ్ళింది. న్యాయస్థానం 

తీర్పువిని మనోరమకు దురాచారంనుంచి విము క్రి లభించినందుకు సీతా న్యాయ 

స్థానంలోనే అభివందనలు తెలిపిం:. మనోరమ సంకోచంతో మెదలకుండా వుండి 

పోయింది కానీ నీతా ఉత్సాహంగా హడావిడి చేపింది. సిగ్గుపడుతున్న మనోరమ 

చెయ్యిపట్టుకుని సరాసరి పార్టీ ఆఫీసులోకి తీసుకు వెళ్ళి మనోరమకు విముక్తి లభిం 

చిందని అందరికీ తెలియపరిచింది. నీతా మనోరమని సట్టుకుని హడావిడిద్నేం కే 

కొ త్రకోడలిచేత గృహ ప వేశం చేయి స్తున్నట్లుగా వుంది, మనోవమకూడా సంకో 

చంవల్ల కొ_త్తకోడలిగా పిగుకో ముడుచుకుపోయింది. 

చాలామంది కామేడ్లు తమపని వదిలిపెట్టి సిగ్గువల్ల ముడుచుకుపోయి 

వున్న మనోరమ చుట్టూ చేరి నిలబడ్డారు. ఉమేష్ మెడ బాగా సౌొగదీసి. “అయితే 

తర్వాత .... ఇప్పుడు ?' అన్నాడు బిగ్గరగా ఆతను (పేమకో దెహించుకుపోతున్న 
వాడిలా ముఖం పెట్టి గుండెలమీద చేతులు వేసుకున్నాడు 

పారో ఉమేష్ భుజాన్ని గట్టిగా తోసి “తప్పుకో, పిచ్చాడా 1' అని తిట్టింది. 
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“చివరికి ఎవరైనా ఆక పడద్చు , ఎవరికి నా అవసర మవచ్చు 1" అన్నాడు 

ముగల్. 

"కాదు కాదు, ఈ తిరకాసేమీ కుదరదు. వియుమం,పకారం స్వయంవరం 
జరుగుతుంది. మేం కూడా ధనుస్సు ఎత్తుకాం. వయసుమళ్తుకున్న ఈ సమయంలో 

ఒక్కసారి మా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటాం' అంటూ కాప్ ఓకో తన పరి 

హాసానికి నవ్వుకుంటూ రంగురంగులజుట్లుని చేతో సవవంచుకున్నాడు 

మిసెస్ గోగరే ఈ కోలాహలావికి చికాకు పడింది. తసచోటులో కూర్చువి 

వుండే కళ్ళజోడు పైనుంచి ఉరిమి ఉరిమిచూస్తూ “పని చేనుకునే వేళలో ఏమిటీ 

గల్లంతు !' ఆపి జురిచిండి. 

భూషణ్, సీతా మనోరమని సె కటనీదగ్గరకు తీసుకు వెళ్లారు. సెక్రటరీ 

కాగితాలపై నుంచి కళ్ళు పైకెత్తాడు. ముఖం "ద క వ్యాపిచింది. నీతా 

చెప్పే ది వింటూ ఆయన "అరచేతిలో పొచకు ముక గ్రాలు పిదం - తన్వుక ంటున్నారు. 

“మనోగమ [పజా-నాట్య-+సంఘంలో పనిచేసే అమ్మాయిలతో బాటుగా కలిసి 

ఆంధేకీలో వుండచ్చు. మిగిలిన అమ్మాయిలకోబాటు రోజూ చెన్ ఎక్కి తన 

పవిమీద రావచ్చు' అన్నారు సె, కటరీ, 

“కా మేడ్ చూడు ఈ పిచ్చిదాన్ని ! Ma ఈమెకు (పతినెలా 

మూడువండలరూ యలు భరణంగా ఇప్పించింది. ఆది నేను తీసుకోనని అంటుంది. 

ఎందుకు తీసుళోడూ.... అడగకపోయినా కోర్టు ఇస్తుంతే ఎందకు తీసుకోదు! ఆ 

దుర్మార్లురిమీద ఇంకా (పేమ పోలేదా ఏమిటి ?' అన్నది నీతా వీగ్గరగా. 

సెక్రజరీ పొగాకుపొడిని చిటికతో పట్టుకొని (క్రింద పెదవి (క్రింద నొక్కు 

కుని “ఆంచేమాత్రం ఏమవుతుంది? ఈమెకు పార్టీ నెలకు 48 రూ. జీతం 

ఇవ్వాల్సి పుంది. ఈమె కయ్యేఖర్చులు, ఈమె ఆవాయంకూడా పార్టీదే అవుతుంది” 

ఆని ఆయన మర్గీ దృష్టిని పవిమీద నిమగ్నం చేశారు. 

మనోరమ ఈ కోలాహలంనుంచి బైటపడి తన సామాను తెచ్చుకునేం 
దుకు టాక్సీమీద వేవ్స్(కెడిల్ వెళ్ళింది. సామాను తీసుకువివచ్చినతర్వాత గుర్తుకు 

వచ్చింది, భూషణ్ పార్టీకి సందింధించిన కొన్ని రహస్యమైన కాగితాలని జాగ. 
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తగా దాచమని ఆమెకు ఇచ్చాడు. వాటీని ఒక పెద్ద అల్మారా వెనుక దాచివుంచింది. 

వాటివి మరచిపోయి వచ్చింది. వెంటనే తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళింది. 

సహాడన్ మననులో మిసెస్ సుతలీవాలాని ఒకసారి చూడాలని కుతూ 

హలంగా వుంది. కానీ ఇంత సత్పురుషువితో పోట్లాడుతూవుండే ఆ స్రీ తనని 

చూడగానే ఏం తిడుతుందో, ఏం చేస్తుందోనన్న ఆనుమానంకూడా కలుగుతూ 

వుండేది. ఈ అనుమానంవల్ల పహాడన్ సుతలీవాలా ఇల్లు చూడాలన్న కోరికను 

గూడా చంపుకుంది. తనకు, మనోరమకు విడాకులు మంజూరయిందన్న వార్త 

సుతలీవాలాకు ఆందింది. ఆమ్మగారు తన పామాను తీసుకుని వెళ్ళిపోయారా లేదా 

అని సుతలీవాలా ఇంటిక్ ఫోన్చేసి నౌకరును ఆడిగాడు. ఆతను పహాడన్ని తన 

ఇంటికి రమ్మని, తగతోకలిసి భోజనం చెయ్యమనీ (దితీమలాడాడు. పహాడన్ 
ఎప్పటినుంచో ఈ రోజుకోసం ఎదురుచూసోంది. ఆ సంతోషంలో ఇరోజు రిహో 
ర్పల్ని సగంలో వదిలిపెట్టి సుతలీవాలాతోబాటు మలబార్హాల్కు వెళ్ళింది. 

సుకలీవాలా కారుని ఇంటివపారాలో ఆపి సహాడన్కు చేయూకవిచ్చి 

కారులోనించి దింపి ఒసారాలోపలికి తీనుకువెడుతూవుండగా మనోరమ కొన్ని 

కాగితాలు, పుస్తకాలు తీసుకువి ముందుగదిలోంచి వస్తూ కనిపించింది. ఇదేమిటి 

మళ్ళీ వచ్చిందా? అనుకున్నాడు గుతలీవాలా, మనోరమనుచూపికూడా చూడనట్లు 
వుండిపోయాడు. 

ఆ జగడాలమారి ఇప్పుడుకూడా ఆక్కడే వుందనిచూసి పహాడన్ అను 

మానంతో భయపడి, ఏమి చేయడాపికీతోచక అలాగే విలదిడిపోయింది. తనచేతిని 

సుతలీవాలా చేతినుంచి విడిపించుకుని ఆ ప్రీనుంచి కళ్ళను తప్పించుకుంది. మనో 
రమకూడా వున్నచోట _స్పబ్బురాలై నిలబడిపోయింది. పహాడన్వైపు చూడగానే 
ఆశ్చర్యపడి ఒక్కసారిగా “సోమా !' ఆంది. 

పహాడన్ అకస్మాత్తుగా విద్యు త్తుస్పర్శవల్ల ఉలిక్కిపడింది. మనోరమ 
వెపు చూపింది. మనోరమ సుతలీవాలాని లక్ష్య పెట్టకుండా ఆ మెదగ్గరకు వచ్చింది. 

సహాడన్ మనోరమని గుర్తుపట్టి వణికిపోయింది. మనోరమ ఇంకొక 

అడుగు ముందుకువేసి, పహాడన్ మెడనిచుట్టుకుని “సోమా అక్కా!" అని పిలి 
“చింది. 
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పహాడన్ కాళ్ళు తొ(టుపడ్డాయి. మనోరమ ఆమెను ఊరడించడావికి 

(పయత్నించింది కానీ ఆమె గచ్చుమీద కూర్చుండిపోయింది, మూర్చపోయింది. 

మనోరమ గాభరాపడింది. తన చేతిలోవున్న కాగితాలనీ, పుస్తకాలనీ కింద ఒక 

వై పునపెట్టి పహారన్ వి లేవదీయడానికి (పయత్నించింది. షుశలీవాలా ముందుకు 

వచ్చాడు. అతను పహోాడన్ని భుజాలదగ్గర, మనోరమ మోకాళ్ళదగ్గర పట్టు 

కున్నారు. ఇద్దరూ ఆమెను లేవనెత్తి లోపలి మంచంమీద పడుకోబెట్టారు. 

మనోరమ నౌకరుతోచెప్పి నీళ్ళు తెప్పించింది. పహోడన్ ముఖంమీద 

చల్లింది. వారాపతికతో విసరసాగింది. రెండుసిముషాలు గడిచిపోయాయి. పహ 

డన్కు తెలివిరాలేదు. మనోరమ ఆలోచిస్తూ మంపంస్ద ఒంగి కూర్చుంది. 

ఆమెకు సుతలీవాలా గొంతు వివిపించింది..'నువ్వు వెళ్ళు, నేను డాక్తరుని పిలి 

పిసాను' అన్నాడు సుతరలీవాలా. 

మనో కము సుతలీవాలావై పు చూడకుండా నుంచంమఘీదనుంది తప్పుకుంది. 

తన కాగికాలని, షు _నకాలపీ కీనుకుని ఇంట్లోనుంచి వెళ్ళిపోయింది. "సోమా 

పహాడనా.... ఇంతమార్చు జరగటం సంభవనూ? మగిషి వము. మనిషికి ఎన్ని 

రూపాలమనా వండవచ్చు! ఒకరోజున భూషణ్ క"). లకీ థియపడి పారిపోయి 

వణీకిగో తున్న ప్టితిలో సోమావి తనదగ్గరికి తీనుకువదా దు. ఆమె ధకవింగ్కోనం 
తన హాణుం ఇచ్చేయడానికి సిద్దపడేది, OLE అమ గర్భవిచ్చినం, 

బజారుకు వెళ్ళడానికి ఆమె భయపడటం! అన్న. య్య ఆమెకు చేపిన అన్యాయం, 

పెద్దవడినచేసిన దుండగం 1 ఇద్వాక్ తమః పంచాన్ని చూసీ నవ్వుకో ఇడి: తన 

కపి తీర్చుకుంటోంది .... ఆమెకు సుతలీవాలావల్ల సుఖం కలగుతుందా? ఇంత 

తెలివికేటలు గంది ఆయిందా ?' ఆలోచిస్తూ మనోర మ తలవంచుకుని నడుస్తోం: 

bs 

మనోరమ అడుగుల అలవాటు పకారం రోడ్డుమీద పడుతున్నాయి. కానీ 

ఆలా నడుస్తూ ఆమె వీచ్ వై పు తిరిగింది; సము.దపు ఒడ్డున కూర్చువి ఆలోచించ 

సాగింది_సోమాయే సహాడన్ 1 మనిషిని ఎవరన్నా అర్థం చేసుకోగలరా: గుర్తు 

వట్టగలరా ?.... సూర్యాస్తమయం ఆయిపోయి చీకటి వ్యాపించింది. కానీ మనోరమ 

కూర్చునేవుంది. 
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ఈల శబ్దాన్నివివి మనోరమ వెనక్కి తిరిగిచూపింది. ఎవరో ఒక ఆకతాయి 
ఆమెనుచూసి ఈల వేస్తున్నాడు. తన గడియారం చూసుకుంది. ఎవిమిదిన్నర 
ఆవుకోంది. లేచి వేగంగా సైండ్ హార్ట్స్ రోడ్డువెపు వెళ్ళిపోయింది. 

పహాడన్ స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఆరగంటతర్వాత డాక్టరు వచ్చాడు. 

పదిహేను నిముషాలు ఉపచారం చేపినమీదట పహాడన్ కళ్లు తెరిచింది. ఆమె 

ముఖం వాడిసోయి ఎండిపోయిన ఆకులా పచ్చగా వుంది. చంచలమైన కళ్ళని 

తిప్పి నాలుగువై పులా చూసింది. డాక్టరువైపు తిరిగింది. (_పశ్నార్హక మెనదృష్టితో 

సుతలీవాలా వై పు చూపింది. 

సుకలీవాలా నవ్వి, “గాభరాపడకండి, ఈయన మన స్నేహితుడు. ఇప్పుడు 
మీరు పూర్తిగా కులాసాగా వున్నారు" అన్నాడు. 

డాక్టరు సహాడన్కు వేడిపాలుగావి, టీ గావి ఇమ్మని, పూర్తిగా విశ్రాంతి 

నిమ్మని సలహా ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఆతను వెళ్ళగానే “ఆమె ఎక్కడుంది ?' 

అని పహాడన్ ఆడిగింది. 

“ఆమె అప్పుడే వెళ్ళిపోయింది” అని సుతలీవాలా పహాడన్ తలమీద 

చెయ్యివేసి 'మీరు మాట్లాడకుండా పడుకోండి” అవి చెప్పాడు. 

"ఎక్కడికి వెళ్ళింది ?' 

డాక్టరు పహాడన్కోనం న్నిద్రమా(త్రలు ఇచ్చివెళ్ళాడు. “ఇప్పుడు వేడిపాలతో 

ఈ మందు తీసుకోండి, ఏమీ బాధపడకండి. బాధపడాల్పినంతవిషయం ఏమీ లేదు.” 

అన్నాడు సతలీవాలా. పహాడన్ ఎక్కువ ఏమీ మాట్లాడలేదు. అందుచేత సుఠలీ 

వాలా మంచందగ్గర నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఆతనికి రెండుసార్లు పహాడన్ నెమ్మ 

దిగా "వినండి । వినండి । అని పిలవటం వినిపించింది. 

నుతలీవాలా సహాడన్ను మాట్లాడేశ్రమనుంచి కాపాడడానికి లోపలకు 

రాలేదు. కౌవీ అతనుకూడా బాధకో నిండిన ఆరాటంవల్ల జేబులో చేతులు పెట్టు 

కుని బాల్బ_వీలో ఇటూ అటూ పచార్లు చేస్తున్నాడు. పరిస్టికిని ఊహించడావికీ 

వయత్నం చేయసాగాడు.... వీళ్ళు ఇంతకుముందే, ఒకరికొకరు పరిచికులా ? 
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బహుశా చిన్ననాటి స్నేహితురాళ్ల ఆయుండచ్చు. లేకపోతే దింధువులై వుండచ్చు 

.... పహోాడన్ చాటుగా ఇంటోనుంచి పారిపోయి వుండివుండచ్చు 1 ఏమైనా కానీ । 

.... ఇద్దరూ కలునుకుంకే మనోరమ నన్నుగురించి ఏమని చెపుతుంది? పహాడన్ 

ఆమె చెప్పింది నమ్ముతుందా, నేను చెప్పినది నమ్ముతుందా * ఈమెకోసం ఇంత 

వరకూ నేను చాలా చేశాను. ఈ సినిమావల్ల ఈమెకు చాలా డబ్బు వస్తుంది. 

ఒక్క నెలరోజుఐలోనే ఆ విషయం కేలుతుంది .... నేమ ఆంతా నర్పుకోగలను. 

నా పరిస్టితిగూడా ఇప్పుడు బాగానే వుంది. ఈమెలోనూ, ఆవిడలోనూ కేడాకూడా 

వుంది, 

సుతరీవాలా ఆలోచిస్తూ ఇటూ ఆటూ తిరిగి లోపలికివెళ్లి చూశాడు. పహో 

డన్ మందుపభావంవల్లి విదపోయింది. ఆమె నుదురు తాకిచూకాడు. జ్వరం 

వున్నట్లుగా అనిపించింది. పహాడన్కు రెండుగంటలతర్వాత మెళకువ వచ్చింది, 

ఆమె సుకలీవాలావి "ఇప్పుడు ఎవ్నిగంటలయింది 1 అనడీగింది. 

'తొమ్బిదిగంటి లవుతోంది. గాభరాపడకండి, మీకు జ్వర ంగావుందని 

ఆర్కెట్ స్టూడియోకి ఫోను చేశాను. రాలేరనిగూడా చెప్పాను. 

“నేను మా యింటికి వెడతాను” అన్నది పహాడన్, 

“ఇదికూడా మీ ఇల్లే. మీ ఒళ్ళు కొంచం వేరగా పుంది. ఈ పరిస్థితిలో గాలి 

తగులుకుందేమోనని భయపడుతున్నాను. మీ కోసం నర్పువి సిలిపించనా ?' 

“వద్దు, నాకు బాగానే వుంది....మీరు విడాకులు కీనుకుంది ఈ మెనుంచేనా?” 

పహాడన్ సుకలీవాలా కళ్ళల్లోకిచూసి అదిగింది. 

“ఆపును. ఆమె మీకెలా తెలుసు? 

పహాడన్ సుతలీవాలా(పశ్నకు నమాధానం చెప్పకుండా “పెళ్ళి ఎప్పుడు 

జరిగింది ?' అనడిగింది. 

“మీకు ఇదివరకే చెప్పానుగదా, రెండు నంవత్సరా లయింది." 

“రెండు నంవక్పరాల[క్రిందట జరిగిందా ?' పహాడన్ ఆలోచించి, “ఈవిడ 

మీతో పోట్లాడుతూ పుండేదా?' అవి అడిగింది. 

“మీరేం బాధపడకండి” నుతలీవాలా పహాడన్ తలని చేత్తో నిమిరాడు. 



368 మనిషి రూపాలు 

“ఇప్పు డావిక ఇక్కడకు వస్తుందా ?' 

“ఎప్పటికీ రాదు. ఏం అట్లా అడిగారు? మీరు ఆవిడని కలుసుకోవాలను. 

కుంటున్నారా ?' 

పహాడన్ తలతిప్పి, కౌదంది, 

పహాడన్ ఆంధేకీలోవున్న తన ఇంటికి వెళ్ళిపోదామనుకుంది, కానీ జ్వరం 

ఎక్కువగా వుండటంచేత పక్కమీదనుంచి లేవడావికి డాక్టరు అనుమతించలేదు. 

సుతలీవాలా ఆమెను వెళ్లనిక్వలేదు. ఏమీ బాధపడద్దని మాటిమాటికీ ధైర్యం 
చెప్పాడు. “కాదు, నేను సోమాని కాదు....నవ్నిలా వుండనివ్వండి.... నన్నిలా 

వుండనివ్వండి | ....దిరకత్ అనేవాళ్ళివరూ నాకు లేరు;” అవి పహాడన్ జ్వరం 
ఉధృతలో కలవరిస్తుండగా విన్నాడు సుతలీవాలా. 

పహాడన్ తన గతజీవికాన్ని మళ్ళీ న్మరించతానికి ఇష్టపడటంలేదని అతను 

(గహించాడు, వాటినిగురిం: తెలుసుకు నేందుకుకూ డా అతను కోరికను వెల్లడించ 

లేదు. ఒకవేళ అవసర మెకే పహాడన్ నౌకరు దికకతీని అడిగి అన్ని విషయాలూ 

తెలుసుకోవచ్చునని మనసు బో అనుకున్నాడు. 

© ఫు వ్ 

పహోడన్ రాశ్రంతా స్టూడియోనించి ఇంటీకి తిరిగి రాకపోయేసరి! ఆమె 

ఇంట్లోని దాది, వంటమనిషి భయపడ్డారు. వాళ్లు తమ భయాన్ని దిరకత్కు చెప్పారు. 

బిరకత్ కూడా అనుమానపడ్డాడు. రాత్రిపూట ఎంత ఆలస్యమైనా మూడుగంట 

లయినా, నాలుగు గంటలయినా, సహాడన్ తప్పకుండా ఇంటికి తిరిగివచ్చేది, 

పహాడన్ గురించి తెలుసుకునేందుకు బకకత్ ఆర్కెట్ స్టూడియోకి వెళ్ళాడు. 

రాతి పహోడన్ అనలు రానేలేదవి ఆక్కడ తెలిసింది. జ్వరంగా వుందనిమా(తం 

ఫోను వచ్చింది. స్టూడియోకి రాలేదు. అంతకు క్రతంరాతి పహోడన్ పని సగంలో 

వదిలేసి సుకలీవాకాతోవాటు వెళ్ళిపోయిందని అక్క_డివాళ్లు చెప్పారు. బరకత్కు 

ఆమమానం కలిగింది. ఇద్దరికీ ః బాగా స్నేహం కలిపింది, పెళ్ళి చేసుకుంటారా....* 

ఆని అందరూ అంటూ వుండే వాళ్లు. బరకత్ ఆలోచించాడు, ఒకవేళ సుతలీవాలా 

పహాడన్వి లేపకుపోతే తనగతి ఏమిటి? 'మేము ఆ అమ్మ ....కోసం (పాణాలకు 

తెగించాం. (ప్రమాడాలవి నె త్తిమీదకి తెచ్చుకున్నాం' అనుకున్నాడు. 
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విరకత్ సుకలీవాలా కార్యాలయం జాడతెలుసుకువి “ఫోర్టు” వెళ్ళాడు. 

కార్యాలయం తలుపుదగ్గర ఆ-హి=సేవకు సంబంధించిన కావలాకాసే పహరా 

జవాను బరకత్ దుస్తులాచూపి లోవలికి 'వెళ్ళవీయశళేదు, “ఆయ్యగారు ఇంకా ఇంటి 

నుంచి రాలేదు” అన్నాడు, 

బరకత్ తన ఓర్పు కోల్పోయి విసుగ్గా కార్యాలయంముందు ఇటూ అటూ 

తిరగటం మొదలు పెట్టాడు. సుమారు ఒకగంటకవ్వాత సుతలీవాలా నల్లరంగు 

కారు వచ్చింది. 

“పహాడన్ ఎక్కడుంది ?' బరకత్ తత్తరపాటుతో సుతలీవాలాని పలక 

రించాడు. 

కోపంతో నిండిన అతవి ముఖాన్ని చూసి సుతలీవాలా, “అమ్మగారి ఆవోగ్యం 

బాగాలేదు? అన్నాడు. 

దబరకత్ రెండుచేతులు నడుంమీద పెట్టుకుని “మేము అమెను ఇంటికీ తీసుకు 

వెడతాం' అన్నాడు. 

“ఇప్పుడు కాదు, డాక్టరుగారు ఎక్కడికీ కదలద్దస చెప్పారు. మేము ఆమెను 
ఇంటిదగ్గర దిగబెడతాము. ఏమీ భయపడకు.” 

బరకత్ సుతలీవాలా దోపకి అడ్డునిలబిడీ మీశం మెలేస్తూ “మమ్మల్ని 

మోనం చెయ్యాలని చూడకు, మా కింతాకెలుసు. ఇంకొక ఉగర్దేశంలో ఎన్సుడూ 

వుండదు. పహాడన్ ఏ నేను నిఖాచేపి పెళ్ళి చేసుకున్నాను, మేము నీ గొప్పతనా 

న్నంతా చీపురుతో కుడిచి పారేస్తాం |” ఆన్నాడు, బరకత్ నోట్లోంచి సారావాసన 

వసోండి. కళ్లుగూడా ఎర్రగా వున్నాయి. 

సుతలీవాలా తన పహరా జవానువంక చూళొడు. పహరాజవాను ముందుకి 

వచ్చి దిరకత్ ని రెండుచేతులతో పట్టుకుని “వెనక్కీ తప్పుకో |” అని ఒకవై పుకి 

తోళాడు. 

సుతలీవాలా కార్యాలయంలోకివెళ్ళి దాక్కున్నాడు. దిరకత్ మీసాలు 

మెలేసుకుంటూ, *....చూస్తాను ?' అని తిడుతూ వెళ్ళిపోయాడు. 

పహాడన్కు అకస్మాత్తుగా స్టూడియోలోనే చాలా జ్వరం వచ్చిందని, నాలు 

M—24 
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గయిదు రోజులలో ఇంటికి వస్తుందని, ఏమీ ఖంగారు పడవద్దని, సుతలీవాలా 

పహాడన్ ఇంటిదాదికీ, వంటమనిషికి కబురు పంపించాడు. వాళ్లు ఆతురతతో పహో 

డన్కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. పహాడన్కు జ్వరం వచ్చిందన్నవార్త బరకత్కు 
చెప్పి ధైర్యం కలిగించారు. కావీ బరకత్కు నమ్మకం కలగలేదు, సుతలీవాలా 

పహాడన్ ని లేపుకుపోయాడనీ, ఆసేను దాచేళొడని, ఆతవికి ఆనుమానం. అతని 

ఊహ ఏమిటంటే = దిహుశా వీళ్ళ ఆమె లేవటానికీకూడా వీలు కలగకుండా 

వుండేలా ఆమెను బాధించివుంటారు. 

దాదికీ, వంటమనిషికి తమ యజమానురాలి జ్వరంగురించి బాధగా వుంది. 

దిరకత్కు తనకున్న ఒకే ఒక్క ఆధారాన్ని ఎగరేసుకుపోయాడని కోపంగా వుంది, 

ఖ్ అ . 

మనోరమ కాండీ - వీచ్నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి పార్తీ ఆఫీసునుంచి ఆందేకీ 

వెళ్ళేవాళ్ళందరూ ఎడుగంటలదిండి ఎక్కా వెళ్ళిపోయారని తెలిసిం. ఆమె ఒంటి 

రిగా ఎక్కడికి వెడుతుంది * “రెడ్ -ప్లాగ్ హోల్'లో పారోదగ్గరే వుండిపోయింది. 

కొంచం ఏదన్నా తిందామా ఐన్నధ్యాసగూడా ఆమెకు లేదు. పారో ఆడిగినమీదట 

గుర్తుకు వచ్చింది. పారో ఆమెను ఒక ఇరానీ హోటల్కు తీసుకువెళ్ళి కొంచం 
తినిపించింది. మనోరమ ఇంకా సోమావిగురించి ఆలోచిస్తూనే వుంది. 

మనోరమ విడాకులు తీసుకోవడంచేత తగిలినబాధవల్ల ఆలా వుందని పారో 

అనకండి. ఆమెను ఓవార్చింద, కొంత చివాట్ల పెట్టింది. 

మనో౮మకు రాత్రంతా నిద రాలేదు, ఆమె మెదలకుండా పడుకుంది. 

సోమా ధర్మశాలలో వాళ్ళదింగళాకు రావఒం దగ్గరనుంచి లాహోర్లో పెద్దవదిన, 
తల్లిగారు ఇంటినుంచి వెళ్ళగొట్టడంపరకు సోమాజీవితం, సోమాజీవితంలో మెల్లిగా 

వచ్చిన మార్పులు ఆమె స్మృతిలో తిరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందు ఆ మార్చు 

లను స్పష్టంగా చూడలేకపోయింది. భూషణ్ చివరిసారిగా లాహోర్ వచ్చినప్పుడు 

మనోరమ సోమావి ఆతని ఎదుటికి పిలిపించి కూర్చోబెట్టింది. ఆతను సోమావి 

గు ర్తుపట్టలేక పోయాడు. వెళ్ళేటప్పుడు అన్నాడుకూడా, ఇప్పుడు ధనసింగ్ వచ్చినా 

కూడా ఈమె అతనితో కలిసి పుండగలుగుతుందా ? ఇప్పుడు మనోరమే స్వయంగా 
ఎంతమార్చు చూసోంది ! ఆమెను వెంటనే గు ర్తువట్టలేకపోయింది. అనాటి సోమా 
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ఈనాడు గోడలమీద చిరునవ్వు నవ్వే సహాడన్ ! రికార్డులమీద మధురంగా పాడే 
'పహోడన్ | 

మనోరమ ఉదయం ఎనిమిదిగంటలకు పార్టీ ఆఫీసుకు చేరింది. గతరాత్రి 

జరిగిన సంఘటనగురించి భూషణ్కు చెప్పింది. 

భూషణ్ ఆశ్చర్యంతో కనుబొమ్మలుముడిచి “విజమా। పహాడనే సోమా 
యా?" అని అడిగాడు. 

మనోరమ, భూషణ్ ఆ సాయంత్రం “మన్ కా చోర్" పివిమా చూశారు. 
'పహాడన్ పేరుతో నటిస్తుండగా సోమాని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. భూషణ్ తరుచు 
'ఆంటూవుండేవాడు__ “మనిషికి ఎన్ని రూపాలై నా వుండచ్చు, ఎవరూ చెప్పలేరు.” 

మనోరమ, భూషణ్ సివిమానుంచి తిరిగివస్తున్నారు. మనోరమ సుతలీ 
వాలా ఇంటిదగ్గర సోమాని కలుసుకున్న సంఘటనగురించి మళ్ళీ చెప్పటం మొదలు 

పెట్టింది. భూషణ్ మధ్యనో ఆపి, 'నువ్వు ఇని ఆలోచిందు, ఒకవేళ ఇప్పుడు 

ధనపింగ్ తిరిగివచ్చి ఆమెఎ చట నిలబడితే ఏం జరుగుతుంది 1” 

మనోరమ గట్టిగా సీబ్టూర్చి, “ఆ ఆమాయకురాలి తప్పేముంది ఇ ఆంది, 

'తప్పు నెవరూ నహిఎచరు, కానీ ఏం జరుగుతుంది ?' ఆడిగాడు భూషణ్, 

“అతిను రానేరాడ ౩” మనోరమ మళ్ళీ విట్లూర్చింది. 

సోమా తన కూతురై నట్లుగానో, చెల్లై లైనట్లుగానో మనోరమ బాధపడ 
పాగింద, సోమా జీఎతాసికి స్వయంగా తనదే జవాబుదారీ అయినట్టుగా తోచింది. 

ఆమె ఎందుకు స్పృహతప్పి పడిపోయింది ? సోమావి కౌగలించుకువి ఓదార్చుదా 

మపి అనుకుంది. ఆమె మాటలు వినాలని కోరికగా వుంది. లాహోర్లో ఇంట్లో 

నించి వెళ్ళగొట్టినతర్వాత ఏం జరిగింది ? ఇప్పుడు ఎలా గడుపుతోంది ? దురదృష్ట 
వంతురాలు | చాలారకాలుగా మానగింపబిడ్తింది, ఇప్పుడు రకీంచదిడింది. సుతలీ 

వాలా ఎటువంటిమనిషో ఆమెకు నేను చెప్పేసాను, అనుకుంది. 

వేవ్స్ ,కెడిల్ కువెళ్ళి ఇదంతా తెలుసుకుందామని మనోరను అనుకుంది. 

కానీ “ఇక మీరు వెళ్ళండి !' అన్న సుతలీవాలామాటిలు గుర్తుకు వచ్చాయి. అటు 
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వంటప్పుడు ఆమె అక్కడికి ఎలా వెళ్ళగలుగుతుంది! మనోరమ రెండుసార్లు 

వేవ్స్ (కెడిల్కు ఫోను చేయడానికి (పయత్నించింది కానీ సుతలీవాలా ఫోనుని 

ఏం చేశాడో ఏమో గంట (మోగేదికాదు. సోమాని కలుసుకోవాలన్న ఆదుర్దాలో 

మనోరమ బొంబాయిలో ఆ సమయంలో నడుస్తున్న పహాడన్ నటించిన సివిమా. 

లన్నీ చూసేపింది. మనోరమ వినశురాలై సుతలీవాలాకు ఇంగ్లీషులో ఒకఉ తరం 

(వాపింది. 

* ప్రియమైన మిస్టర్ సుతలీవాలా, 

పహాడన్ పరిస్టితి ఎలావుందా అని తెలుసుకోవాలని నాకు చాలా ఆదుర్దాగా 

వుంది. ఆమెకు ఎక్కువ కష్టం కలిగివుండదని అసిస్తున్నాను. నేను ఆమెను 

తలుసుకోవడానికి చాలా తహతహ లాడుతున్నానవి ఆమెకు చెప్పండి. ఒక వేళ 

నంభవమైతే నే నామెకు సహాయం చేద్దామనుకుంటున్నాను.' 

మూడవరోజున సమాధానం వచ్చింది. 

(పియమైన మనోరమా, 

మీరు (వాసిన ఉత్తరానికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఓస్ పహాడన్ కులాసాగా 

వున్నారు. మీరు ఆమెనుగురించి ఏమీ బాధపడద్దు అని మీ ఉత్తరానికి ఆమె 

నివేదనం ఆమె దీనినే అమితమైన దయగా తలుస్తున్నారు ధన్యవావాలు.' 

మనోరమ మనసుకు దెబ్బ తగిలింది. ఇది సుకలివాలా పన్నాగమే, కావీ 

సోమా ఇప్పుడు నన్ను కలుసుకోవటావికి ఇష్టపడివుండక పోవచ్చు. ఆమె పరిస్టితిలో 

ఎంత మార్చువచ్చింది....నృహతప్పి ఎందుకు పడిపోయింది? ఏదైనా కానీ, 

ఆమె సుఖంగా, సంతోషంగా వుండాలి ఆనుకుంది. మనోరమకు సుతలీవాలా 

సమాధానంవల్ల ఎంత అవమానం కలిగిందంటే ఆమె భూషణ్తోగూడా ఈ 

విషయంగురించి చెప్పలేదు, చర్చించలేదు. 

పహోడన్ అంధేరీలోనే వుంటోందని మనోరమకు తెలిసింది. కానీ సుతలీ 

వాలా (వ్రాసిన ఆ ఉత్తరం చదివిన ఆమెకు పహాడన్ ఇంటికి వెడదామని అనిపించ 

లేదు. సోమాయే ఇలా ఉత్తరం (వాయించి వుండచ్చు. దుఃఖపూరిత మైన ఆ గడచిన 
స్మృతులనుంచి ఆమె దూరంగా వుండాలలి అనుకుంటోందేమో! ఇందులో ఆమె 
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దోష మేముంది ? నేను ఆమెను ఎప్పుడూ ఏమాత్రం బాధ పెట్టలేదు కాపీ సమాజం 

ఎదుట ఆమె భయపడిపోయింది. తన కొత్తజీవితాన్ని (ప్రాణాలు ఒడ్డిఅయినా 

కాపాడుకో వాలవి;అనుకుంటూ వుండివుండచ్చు. ఆమెకు గడచిపోయినదానివల్ల అను 

మానం, భయం వుండివుండచ్చు. 

ఉదయం అందేరీలో టీ (కాగి కార్యాలయానికి వెళ్ళడం, మధ్యాహ్నపు 

భోజనం కమ్యూన్ లో, సాయంకాలంపూట ఏడుగంటల బండి ఏకి_ అందరితో 

బాటు అంధేరీ రావడం - మనోరమ దినచర్య ఇలా వుండేది. భూషణ్ వి కలుసు 

కోవడానికికూడా చాలా తక్కు వసమయమే దొరుకుతూవుండేది. కానీ ఇద్దరూ దగ్గర 

గానే వుండేవాళ్ళు. సాయంకాలంపూట ఒకవేళ ఇద్దరూ గంటా, రెండుగంటలు 
కలిసివుండాలనుకునేటటియితే మనోరమ తన బృందంనుంచి వెనుకసడేది, ఎవరూ 

ఏమనేవారుకాదు కావీ తో టివాళ్ళధ్యాన అటువై పు తిరిగేసరికి మనోరమకు నంకోచం 

కలిగేది. 

పార్టీకి నంబంధించిన స్త్రీ పురుషులలో పరస్పర్యపణయం నడవడం లేదన్న 
మాట లేదు. మ్మితులందరూ వెంకటా, పారోల వివాహపు మిఠాయి తినడావికి 

ఆతురతలో కాచుకువివున్నారు. రమేష్, సుమతి మధ్యగూడా _పేమ నడుస్తూ 

వుండేది. ఇదికూడా ఆందరికీ తెలుసు. భూషణ్, మనోరమలగురించికూడా కమలో 

తాము మాట్లాడుకువి సంతో షపడేవాళ్ళు. కానీ యౌవనంలోవున్న త్రీ పురుషుల 
విషయం వేరు. మనోరమ తమ పత్రికకు సహాయక అధ్యకురాలు. భూషణ్ గూడా 

అనుభవజ్ఞుడైన కా_మేడ్గా ఎంచదిడేవాడు. ఒకవేళ జరిగితే నియమానుసారంగా 
పార్తీకి తెలియనరచి వివాహం జరుగుతుంది. విడాకులు తీసుకున్న వెంటనే వివాహం 
కూడా మంచిదిగా అనిపించదు. ఇంత తొందరగా మనోరమ హృదయంనుంచి 

ఆ సంఘటన దూరం కాలేకపోయింది. అప్పుడప్పుడూ ఆమె ఆలోచించేది. ఎంత 

యాతన ఆనుభవించి భూషణ్ సమీపాన్ని పొందగలిగింది, ఇప్పుడుకూడా హడా 

విడి పడటం దేనికి ? మళ్ళీ ఆసుఖస్వప్నాన్ని ఊహించుకుని వణికిపోయేది.... 

అయ్యో, ఇంత తొందరగా ఎలా జరుగుతుంది । అనుకునేది. 

సహాడన్ జ్వరం మూడవరోజు సాయంకాలానికి తగ్గిపోయింది. కాసీ 
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నుతలీవాలా ఆమెను రెండురోజులు ఇంకా తనదగ్గరే వుండమని ఆపాడు. బరకత్ 
తత్తరపాటు, కోపంవల్ల ఆమెకు ఇంకొక మానసిక మైనదెదబ్బి తగులుతుందేమో 
నని ఆతను భయపడ్డాడు. పహాడన్ను నెమ్మది పరచటంకోనం బరకత్ తన కార్యా 
లయందగ్గరకు వచ్చిన సంఘటనగురించి చెప్పాడు, సహాడన్కు దానివల్ల ఏమీ 
ఆశ్చర్యం కలగలేదు. 

“అతను చాలా నీచుడు. ఏదై నా చేయగలడు. మీరు ఆతవినుంచి తప్పించు 
కుని వుండటం మంచిది” ఆని సహాడన్ నుతలీవాలాతో చెప్పింది. “నువ్వేమీ బాధ 
పడకు. ఆతను మనల్ని ఏమీ చెయ్యలేడు. దావికి ఏర్పాటు చేస్తాను” అని సుతలీ 
వాలా ధైర్యం చెప్పాడు. 

పహాడన్ ఆంధేరీ తిరిగివచ్చి స్టూడియోకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టింది, సుతలీ 
వాలాని స్టూడియోలో నే కలుసుకుంటూవుండేది. లేకపోతే వేవ్స్ (శెడిల్కువెళ్ళి 
తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేది. సుతలీవాలాని తనఇంటికి రావద్దవి చెప్పింది. ఆవసరమైతే 
ఫోనుచేపి మాట్లాదేవాడు, 

వహాడన్, సుతలీవాలాలకు మధ్య దిరకతే అడ్డుగా విలబిడ్డాడు. ఇద్దరూ 
ఆతన్ని ఎలా తొలగించాలా అవి ఆలోచిస్తూ వుండేవాళ్ళు. పహాడన్ ఆ దుర్మా 

రుణ సహించలేకపోతోంది. “గాభరాపడకు  కావాలనుకుంకే ఇతను జీవితాంతం 
జైలుకు వెళ్ళిపోతాడు. లేకపోతే అనంతమైన సము[దం వుంది. ఇందులో బౌంబా 
యికీచెందిన లక్షలకొలది మనుషులళవాలు అంతరించిపోయాయి” అన్నాడు. 

పహోడోన్ ఒణికీపోయింది.__*వద్దు, ఎప్పుడూ ఇలా చెయ్యద్దు. తీసుకో 
వాల్సిందిపోయి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మీమీదకి ఏవిధమైన్నపమాదమూ రాకూడదు. 
నే విలాగే బాగున్నాను” అంది. 

బరకత్ కోపం, తత్తరపాటు పెరుగుతూనే పోతున్నాయి. అతను ఇంకొక 
మి(తుణ్ణీపిలచి తనవెంట వుంచుకున్నాడు. కొత్తగా వచ్చేవాళ్ల వి, వెళ్ళేవాళ్ళని 

“ఎవరు నువ్వు ఎక్కడీనుంచి వచ్చావ్ ?' ఆని ఆపుతాడు. సుతలీవాలా ఇంకెవరి. 

చేతై నా సందేశం పంపిసాడని అతవికి అనుమానం. సహాడన్కు ఈ ఆవమానం,. 

చేరే గత్యంతరం లేకపోవడం అన్ని విధాలా సహింవరావివై పోయాయి. 



పునః పరిచయం 

ధినపింగ్ ఆజాట్ హింద్ సేనకు సంబంధించిన అరవై అయిదుగురు 

సె వికులతోబాటు బాంకీపుర్ జైలునుంచి విడుదలయాడు. అతను క్షమార్పణ 

కోర లేదు. దిలవంతంగా ఆకాద్ హింద్ సేనలో చేర్చారవి ఫిర్యాదు చేయలేదు. 

అకనికి జీతం ఇవ్వటం నిలిపివేశారు. విడుదలయినతర్వాత పాతికరూపాయలు 

మాతం రోజుఖర్చుకి దొరికాయి. 

పాట్నా చేరినతర్వాత _పజణ ఆజాద్ హింద్ పేసకు నందింధించినవాళ్ళకీ 

పూలదండలు వేపి స్వాగతం ఇచ్చారు. సభలో వాళ్ల వీరక్యంగురింది, త్యాగం 

గురించి పొగిడారు. సామంకాలం కాం, గెసుతరపున ఆజాద్ హింద్ పై నికులకు 

విందు ఏర్పాటు చేశారు. మరునాడుకూడా రెండుపూటలా, ఇద్దరు పెద్దమనుషులు 

విందు ఏర్పాటు చేశారు. సభలలో ఆజాద్ హింద్ పేనకు సంచింధించిన వీరులను 

స్వాతం త్యానికీ మార్గదర్శకులుగా కొవియాడీ (పశంసించారు, 

ఆ ఆదరాన్నీ, పొగడ్తలనీ వింటూ ధనపింగ్ వీలున్నంకతొందరగా 

పంజాబు, ధర్మశాలవెళ్ళి సోమాని వెతకాలని ఆలోచించాడు, ఇప్పుడుకూడా 

ఇంగీషరాజ్యమే, ఇంగ్రీషుకాజ్యావికి సందింకించిన పోలీసులరాజ్యమే, అతను 

"పేరు, వేషం మౌర్చుకుంటేనే పంజాబు, ధర్మశాల వెళ్ళగలుగుతాడు. ధనపింగ్ 

ముందు పాట్నాలోనే తనకోనం ఒక సురక్షితమైన స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవా 

లని విశ్చయించుకున్నాడు,. తర్వాత మెల్లిగా కౌంగడావెళ్ళి సోమాని తీసుకు 

రావచ్చును. కాం(గెసువాళ్ళ పరిపాలన వచ్చేపిందని (పజలంతా ఆంటూ వుండేవాళ్లు, 

కానీ అకనికి ఏమీ తేడా కనిపించలేదు. ఆతను వికుత్సాహంగా, ఎటువంటి 

స్వాత౦త్యం దేశమంకటికీ లభించిందో, అటువంటిదే మనకూ లభించింది, 

అందరూ ఎలా కొలం గడుపుతారో, ఆలాగే మనంకూడా కాలం గడుపుదాము, 

ఆనుకున్నాడు. 

ఆహ్వానాలు, ఉత్సవాల సుడిగాలి తొందరగానే నమా ప్రమయిపోయింది. 

తనవి గొరవించేవాళ్ళవి, తనమీద (శద్దచూ పేవాళ్ళని సహాయం కోరుదామని ధన 

పింగ్ బయల్దేరాడు. దానంరూసంలో తను సహాయం కోరటంలేదు, తనకి ఉద్యోగ 
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మేదై నా ఇప్పించమని కోరసాగాడు. గౌరవాన్ని, (శద్దని చూపేవాళ్ళ ఉద్యోగం 
కాని"రోజుకూలి గానీ చూపించే జంజాటం కోరితెచ్చుకునేందుకు ఎవరూ సిద్దపడ 

లేదు. ;“నీ వూళ్ళోకి, సీ వూరి (పజలమధ్యకి వెళ్ళి, ఉద్యోగం వెతుక్కోవటం 
మంచిది. ఉద్యోగంలో ఎరుగున్నవాళ్ళు ఇచ్చే జామీను అవసరం ఉంటుంది. 
ఇక్కడ నీ ఇల్లూ, వాకిలిగురించి ఎవరెరుగుదురు ?” అని వాళ్ళన్నారు. 

ధనసింగ్ వారి ఆదరం, సత్కారాలు ఎంత నిష్పగియోజనమో (గహించి 

విరాశ చెందాడు. తనిప్పుడేం చేయాలి ? ఎరుగున్నవాళ్లు కాంగడాలోనూ, ధర్మశాల 

లోనే వున్నారు కానీ ఆక్కడకు వెళ్ళేంఠరై ర్యం ఆతవికి లేదు, ఆ కష్టసమ 
యంలో అర్జునలాల్ జ్ఞ ప్తికీ వచ్చాడు. 

ధనసింగ్ కాన్పూరు చేరాడు, కాన్పూరులో ఆఅ.హి- సేన సెనికులకు 

గౌరవం, సక్కారం, వాళ్ళు వుండటానికి ఒక కేంపు ఏర్పాటుచేయటం జరిగింది. 

ధనసింగ్ అక్కడకు వెళ్ళకుండా ఆర్డునలాల్ జాడ తెలుసుకునేందుకు వరేడ్ దగ్గర 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్ళి, గణష్ని కలిశాడు. గణేష్ అర్జునలాల్ 

గురించి చెప్పాడు. అర్జునలాల్ కాంగెసుకు సందింధించిన కొత్త ఎన్నికలలో 
విమగ్నుడై (గ్రామాలలో తిరుగుతున్నాడు. ధనపింగ్ గణేష్ వగ్గరకు తిరిగివచ్చి 
ఉద్యోగంగురించి మాట్లాడసాగాడు. సాయంకాలం గణేష్ ఆకివికి సినిమా చూపి 
స్తానని తీసుకు వెళ్ళాడు. 

కాన్పూరులో 'జల్తా ఘోంసలా' సినిమా (పదర్శింపదిడుతోంది. ధనపింగ్ 
దీమాపూర్ కేంపులో రెండు మూడుసార్లు 'వైవికుల పినిమాలు చూకొడు, ఆ-హి. 
సేనలో వున్నప్పుడూ, తర్వాత సుమారు ఒక సంవత్పరంవరకు జై లుకాంపులో 
ఆతనికి సివిమాలుచూసే అవకాశం లభించలేదు. ఆతను ఎంకో హుషారుగా 
పివిమా చూస్తున్నాడు. తెరమీద వహాడవ్ని చూడగానే ఆతనికి షాకు తగిలినట్లుగా 
అనిపించింది. సందేహంతో కళ్ళు పెద్దవిచేసి మరీ చూశాడు. తర్వాత ఇంకా పరి 
శీలనగా చూశాడు. ఎడమవైపున బుగ్గక్రింద దవడమీద పుట్టుమచ్చగూడా స్పష్టంగా 

కనిపించింది. కంఠంగూడా పూర్తిగా అబే. 

సినిమాలో వహాడన్ పాొడింది._'సాసురీ తేరా బేటారీ, మేరే జోదిన్కో 
హోథ్ లగాయే.” 
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ఆ కంఠం సోమాదే అవి స్పష్టమయింది. (వశాంతంగా కూర్చుని సినిమా 

చూడగలగడం ధనసింగ్కు సంభవం కాలేదు. తెరమీద గాయకుడు ఏకాంతంగా 

వున్నప్పుడు పహాడన్ని తన చేతులలోకి తీసుకుంటున్నాడు. పహాడన్ సిగ్గువడి 

నవ్వుతుంది. 

ధనపింగ్ తల తిరిగిపోయింది. ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది. 

ధనపింగ్ వ్యాకులపాటుదూపి, “ఎం జరిగింది? ఆరోగ్యం బాగా లేదా 1” 

అనడిగాడు గణేష్. 

ధనసింగ్ గట్టిగా నిటూర్చి, “చాలా తలనొప్పి గాపుంది' ఆన్నాడు. 

సినిమా సగంలో వుండగానే గణేష్ అతన్ని లేపి తీసుకువచ్చేశాడు. ధవసింగ్ 
ఆర్వాతి భోజనంగూడా చేయలేక పోయాడు. పార్టీ కార్యాలయానికివచ్చి చాపమీద 

పడుకున్నాడు, 

“ఈ సినిదూలు ఎక్కడ తయారవుతాయి?” ధనపింగ్ గణేష్వి ఆడిగాడు. 

'ఈ సినిమా బొంబాయిలో నిర్మించదిడింది, ఎందుకు....?' గణేష్ అడి 

గాడు. రనసింగ్ ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా మౌనంగా వుండిపోయాడు. 

గణేష్ తన్నపళ్న రెట్టించేనరికి ధనపింగ్, “బొంబాయి వెళ్ళేబండి ఎన్ని 
గంటలకు బయల్లేరుతుంది' అనడిగాడు. 

“ఉదయం పదకొండు, పదకొండున్నరగంటలకు, ఏం, బొంబాయి వెడదా 

మనుకుంటున్నావా ? ఎందుకు ?” 

“ఆలోచిస్తున్నాను. బొంబాయి వెళ్ళడానికి ఎంతవుతుంది?' ధనపింగ్ 

ఆడిగాడు, 

గణేష్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చెప్పి, "బొంబాయిలో మీవా శృివరై నా 

వున్నారా !' ఆనరిగాడు, 

ధనపింగ్ ఏమీ మాట్లాడలేదు. గణేష్ మళ్ళీ (ప్రక్నించాడు, “ఏమీ మాట్లా 

.డవేం.” 

“తల నొప్పిగావుంది, నిదవపోంది" అవిచెప్పి మౌనంగా వుండిపోయాడు 
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కానీ ఆలోచిస్తున్నాడు. ఒకే రంగు, ఒకే ఆకారం గలిగిన ఇద్దరు స్రీలు వుండటం. 

జరుగుతుందా ? ఇదంతా చూడటానికేనా నేను హక్యలుచేసి నా జీవితాన్ని నాశవం 

చేసుకుంది | 

ఒక సీటివిందువు అగాధమైన (ప్రవాహంలోకివచ్చి కలిసి, తనదోవ వెకు 
కో_ వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా ధనపింగ్ బొంబాయి (పజా-నము(ద్రం 

లోకీవచ్చి కలిశాడు. బొంబాయిలో అతనికి కాలుపెట్టుకునేందుకు సరిపోయేంత 

చోటుకూడా లేదు. ఎవరూకూడా అతన్నిగురించి పట్టించుకోలేదు. ఖాకీదుస్తులు 
ధరించి, వక్కచుట్టని చంకలో పెట్టుకుని, విశాలమైన భవనాల కింద, వెడల్పయిన 

రోడ్ల మీద. ఎడతెంపులేని కార్ల పవాహంలోనూ, పుట్పాత్ మీద తోసుకునే (పజల 
లోనూ, సోమాని, పహాడన్ని వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు. 

పహాడన్ని ఎక్కడ వెళకాలి ! ఎలా వెతకాలి? గోడలమీద సోమా నాట్యం 
చేస్తున్న బొమ్మలు, నవ్వుతున్న బొమ్మలు అన్నిచోట్లా అతన్ని హేళన చేస్తు 

న్నాయి. చూడు, నే విక్క_డ వున్నాను! నేనిక్కడున్నాను | నస్ను పట్టుకో । అని 

వెక్కిరిస్తున్నట్లుగా వున్నాయి. టీ దుకాణారిదగ్గర అనేకచోట్ల (గ్రామ్ఫోనులలో 
సోమా కంఠం వినిపిస్తోంది. "కస్ గలే డాలో బిహియాం మోరే సైయా( ఇస్ 
విధి కరియే పీతి” ఆమె అన్నివై పులనుంచి ధనసింగ్విపిలిచి “నే నిక్కడ వున్నాను, 
నే నిక్కడున్నాను, పట్టుకో నన్ను !' అని సవాలు చేస్తున్నట్లుగా వుంది. 

ధనసింగ్ దోవలో కొంతమంది సెద్దమనుషుల్ని ఆపి “అన్నా, పహాడన్ 

ఎక్కడ వుంటుంది ?' అని అడిగాడు. 

ధనపింగ్ (ప్రశ్నకు కొందరిదగ్గరనుంచి సమాధానమే దొరకలేదు. కొందరు 

తమకు తెలీదంటూ చేతులు తిప్పారు. ఎంతోమంది నవ్వి హేళనచేళారు. చివరికి 

అతను ఖేల్ వాడీలోవున్న పినిమాహాలుదగ్గరకు చేరుకున్నాడు, సాయంత్రం ఆట 
ప్రారంభం అవటోతోంది. గోడలసీద, పెద్దపెద్ద చెక్కలమీద ఓరచూపులు 

చూస్తున్న పహాడన్ బొమ్మలు ఆంటించివున్నాణూ. లౌడు ప్పీకర్ణ లో ఆమె పాటలు 

వినిపిస్తున్నాయి. వీళ్ళు సోమా నటించిన సినిమా చూపిస్తారు. వీళ్ళకి ఆమె వుండే 
చోటు తప్పకుండా తెలిపిపుంటుంది అనుకున్నాడు ధనపింగ్. ఆ విషయం చాలా 

మందిని అడిగాడు, కొందకు నవ్వారు, కొందరు విసుక్కున్నారు. 
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“అరేయ్, పహాడన్ ఇల్లా కనుక్కుని ఏం చేస్తావు । ఇక్కడ అయిదణాల 

టీక్కటు కోనుక్కుని రెండుగంటలు పహాడన్తో ఆనందించి ఇంటికి వెళ్ళు" 

అన్నా డొకన్య క్తి ధనపింగ్తో. ఈ అవమానంతో ధనపింగ్ శరీరంలో షాకు 
తగిలినట్లుగా అవిపించలేదు. పెదిమలు నొకు;_కువి మెదలకుండా వీలబిడి వుండి 

పోయాడు. అంతకన్నా ఇంకే ఉపాయం లేదు. 

చివరికి ధనపింగ్కు ఒక మంచిమవిషి కనిపించాడు, “పహాడన్ అం ధేరీలో 

వుంటుంది" ఆవి చెప్పాడు. “'దర్నారోడ్ సైషనునుంచి బండీ పట్టుకో, నాలుగు 

పైసలలో ఆం ధేరీ చేరగలుగుతావు.” అని ఆమవిషి అతనికి ఆంధేకీకి వెళ్ళాల్సిన 

దోవగూడా చెప్పాడు, 

ధనపింగ్ తన నిశ్చయాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. సేషనుకు వెళ్ళేదోన అడిగి 
రైలులో కూర్చున్నాడు. ఆది సరసరమనేద్వనిణో వస్తుంది. ఆగి విళదిడకముంటే 
'వెళ్ళిపోతుందికూడా. అం ధేరీదాటి వెళ్ళిపోవచ్చని ఆశను (పతి పేషన్ ఏ పరిశీలనగా 

చూస్తున్నాడు. పక్క సేషనులో నే ఆఅఆయివారుగురు యువతులు, ముగ్గురు పురుషులు 

మామూలు దుస్తులుధరించి తమలో తాము మాట్లాడుకుంటూవచ్చి ధనసింగ్ ఎక్కిన 

పె'బ్టైలో నే ఎక్కారు, 

ధనపింగ్ కు అందులో ఒక యువతిముఖం ఇంతకుముం వెక్క_డో చూసిన 

ట్లనిపించింది, పరిశీలనగా చూశాడు, ముఖం చాలా మారిపోయింది, కానీ నిశ్చ 

యంగా మనోరమే, లాలాగారి కూతురు. బాగా సన్నదిడిపోయి:ది. ముఖంమీద 

అలసట, నీరసం కవిపిస్తున్నాయి. బహుకా జ్వరపడి వుండచ్చు కానీ విరుక్చా 
హంగామ్మాతం లేదు, ధనసింగ్ ధర్మశాలలో సోమాని వాళ్ళఇంట్లోనే వదిలి 
వచ్చాడు. బహు? వీళ్ళంతా బొంబాయి వచ్చేశా రేమో అనుకున్నాడు. సోమా వీళ్ళ 

దగ్గరే వినిమాపవి చేస్తూ వుండివుండచ్చు. అకతవిహృదయం దడదడ లాడింది. 

మనోరమతో కలిసి తను సోమాదగ్గరకు వెళ్ళచ్చు. మనోరమవై పునుంచి ఆతను 
కళ్ళు తప్పించలేదు, ఎక్క_డై నా దిగిపోవచ్చు. అంధదేరీలో మనోరమ మిగతా 

మితులతోబాటు దిండి దిగిపోయింది. ధనపింగ్ గూడా దిగిపోయాకు. మనోరమని 

పిలవడానికి అతనికి ధైర్యం కలగలేదు, మిగకా ఆడపిల్లలతో మాట్లాడుతూ వెడు 
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తున్న మనోరమవెనకే అతను నడవసాగాడు, ధనసింగ్ వాళ్ళవెనుకనే పేషను 
వంతెనగూడా దాటాడు. సేషనుకు దగ్గరగావున్న బి స్తీనిదాటి వాళ్ళు ఓ దింగళా 
లోకి వెళ్లారు. మనోరమ లోపలకు వెళ్ళిపోయింది. ధనసింగ్ బంగళా వసారా 

ఆరుగు క్రింద నిలబడి నాలుగువై పులా సోమాకోసం వెతుకుతూ వుండిపోయాడు. 

ఎవరూ ఆతన్ని ఆడ్డగించలేదు, కానీ సోమా ఎక్కడా అతనికి కవిపించలేదు. 

ధనపింగ్ వసారాలో ఒక వ్య క్తినిచూసి పిలిచాడు, “కొంచం సోమాని 

సంపించండి” అన్నాడు. 

“ఎ సోమా?" ఆ వ్య క్తి ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు. 

'సోిమవూ, పహాడన్,” 

“సహాడన్ ? ఇక్కడ పహోడన్ లేదు, అటు రెండోవైపుకి వెళ్ళు అని 

'ఆఅవ్య క్తి లోపలకు వెళ్ళిపోటోతూవుండగా ధనసింగ్ మళ్ళీ పిలిచాడు, 'మనోరమ 

అక్కుగారిని పిలు" అన్నాడు. 

“మనోరమనా.... నీ పేరేమని చెప్పను ?' 

ధనపింగ్ జంకుతూ తనపేరు చెప్పాడు. 

మనోరమ వచ్చింది. గాభరాపడినట్లుగా వుంది. విశ్చేష్టరాలయింది 1 బాగా 
పరిశీలనగా ధనపింగ్ వై పుచూసి గుర్తు పట్టింది. కానీ ఏమీ మాట్లాడలేకపోతోంది, 

ధనపింగ్ నెమ్మదిగా అనుమానంగా 'సోమా....” అన్నాడు. 

మనోరమ చేత్తో సౌంజ్ఞచేసి ఆతన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది. గచ్చుమీద 
పరచిన జంపభాణామీద ధనసింగ్ని కూర్చోబెట్టి, ఆతవికి దగ్గరగా కూర్చుంది. 

“నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడున్నావు ?' అనడిగింది. 

ధనసింగ్ నిస్సంకోచంగా క్లుప్తంగా అంతారెప్పి, “సోమా ఎక్కడుంది ?” 

అని మళ్ళీ ఆడీగాడు. 

మనోరమ ఆతన్నిపశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా "కొండ(పాంతం 

వెళ్ళావా ?* అవి అడిగింది. 

ధనపింగ్ తలతిప్పి వెళ్ళలేదవి చెప్పాడు. 
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"లాహోర్ వెళ్లావా?' 

రనపింగ్ తలతిప్పి వెళ్ళలేదని చెప్పాడు. 

మనోరమ ఆలోచించి “పినిమాచూపీ ఆమెకాడ కవి పెట్టావా ?' ఆంది. 

“ఆవును....ఆమెకు కొంచం తెలియపరచండి ధనపింగ్ ధైర్యంగా గాలి 

పీల్చాడు. 

మనోరమ ఆతనడిగిన(పళ్నకు సమాధానం ఇవ్వకుండా, “విను థనపింగ్, 

అప్పటినుంచి చాలావిషయాలు జరిగాయి. నే విప్పుడు కమ్యూనిస్టుపార్టీ లో ఒక 

పతికలో పని చేస్తున్నాను. వేను లాహోర్ వెళ్ళి చాలాకాలమయింది. ఆక్కడి 

విషయాలేమీ నాకు తెలీదు" ఆని చెప్పింది. ధనసింగ్కు ఈ మాటలన్నీ అనవసరం 

అని ఆమెకు తెలుసు. 

“సోమా లాహోర్లో మాదగ్గరే వుండే". ఇప్పుడు ఇక్కడే బొంబాయిలో 
వుంది. కామేడ్ భూషణ్వి ఎరుగుదువుకదా, నిన్ను ఆయనే ధర్మశాల తీగుకు 

వచ్చారు." 

“ఆఅవుసండింః" 

భూషణ్ ఇప్పుడు ఇక్కడే వున్నారు. సోమా ఇల్లు బహుశా ఆయనకు 

తెలిసివుండవచ్చు. ఈరోజు ఇక్కడ వుండు, రేపు విన్ను ఆయనదగ్గరకు తీసుక 
వెడతాను. నువ్వు భోజనం చేశావా ॥' 

ధనసింగ్ తినలేదని తలతిప్పాడు. 

“వుండు' ఆని మనోరమ లోపలి! వెళ్ళిపోయింది. తిరిగివచ్చి ధనపింగ్ వి 
లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది. చాలామంది మగవాళ్లు, ఆడవాళ్ళు చానలమీదకూర్చుని 

భోజనం చేస్తున్నారు. ధనసింగ్ను వాళ్ళతోబాటు కూర్చోబెట్టింది. 

మనోరమ ధనసింగ్ పడుకోవటానికి ఒక జంపథాణా, దుప్పటి ఇచ్చింది. 
రోజంకా ఆలసిపోయివున్న ధనసింగ్ వపారాలో పడుకోగానే నిద్రపోయాడు. 

మనోరమ మిగతా ఆడవాళ్లతో బాటు లోపల పడుకుంది. గదిలో దీపం ఆర్పేపిన 

తర్వాతగూడా కన దోమతెకలోవల చాలాపేపటివరకూ కళ్ళు తెరుచుకునే వడు 

కుంది. 



882 మనిషి రూపాలు 

మనోరమ మరుసటిరోజు ధనపింగ్ని వెంటబెట్టుకుని పార్తీ కార్యాలయంలో 
భూషణ్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. సోమాకోనం ధనసింగ్పడే త్మీవమైన ఆవేదన స్పష్టంగా 
కనిపిస్తోంది. ఇద్దరూ బాధపడుతూనే వున్నారు. కానీ ఏం చేయగలరు? 

భూషణ్ , మనోరమా ఇద్దరూ ఇంగ్రీషులో మాట్లాడుకున్నారు, ధనపింగ్ 
అనుమానంగా కాస్పేపు ఒకళ్ళవై పు, కాస్సేపు ఇంకొకళ్ళవై పూ చూస్తూ వుండి 

పోయాడు. ధనపింగ్ని సోమాదగ్గరకు తీసుకువెళ్ళటం మంచిదికాదని ఇద్దరి అభి 

ప్రాయమూ. కానీ ఆతవికోరిక విరాకరించడానికి వాళ్లమనసు ఒప్పుకోవడం లేదు. 

ధనపింగ్తో ఏం చెబుతారు? “ఆమె నన్నుచూసి స్పృహతప్పిపోయింది కదా, 
ఇతవ్నిచూ స్తే ఆమె పరిస్టితి ఏమవుతుంది 1” అన్నది మనోరమ భూషణ్ తో. 

భూషణ్ ధనసింగ్కు తెలియజెప్పాడు...నువ్వు ఆమెను వదిలి పెట్టి వెళ్ళి 

పోయేసరికి ఆమెకు ఏమీ ఆధారంలేకుండాపోయింది. వాళ్ళేమో ఆమెను అపకీర్తి 

పాలుచేసి ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొ'టేకారు. నీకు తెలుసు, యౌవనంలోవున్న శ్రీకి 
ఎవరి ఆధారం లేకపోతే ప్రపంచం ఆమెవెనుక పడుతుంది. నువ్వు వున్నప్పుడే 
ఆమెను చాలామంది బాధపెడుతూ వుండేవాళ్ళు. నువ్వు వెళ్ళిపోడ.నతర్వాత ఆమె 

పరిప్టితి ఎలా అయివుంటుంది? తిండి- బట్టకోనం ఇద్చ్బిందిపడింది, వుండటానికి 

చోటులేదు, అందరిచేక ఎదురుదెబ్బలు ఉంటూవుండేది. (పకివాడిచేతిలోకి అమ్ముడు 

పోతూవుండేది. ఆమె ఇప్పుడు ఈపని చేసింది. ఆమెకు ఇప్పుడు చాలా పేరుంది. 

ఒక లకెధికారితో ఆమె పెళ్ళి జరగబోతో౦దవి విన్నాను. ఆలోచించు, మవ్వు 

చెడికే ఆమెసరిస్టితి ఏమవుతుంది? ఆ అమాయకురాలు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యగలుగు 

తుంద? ఆమెకు నీగురించి ఏమీ తెలియలేదు. ఆమెకు కొంచం జశ కలిగించ 

డానికి నువ్వు కనీసం ఒక్క ఉ త్రగంగూడా ఎప్పుడూ [వాయలేదు. ఆమె ఏం 

చేస్తుంది? ఆమె దేమన్నా దోషముందవి చెప్పగలమా ఖో అన్నాడు భూషణ్. 

ధనసింగ్ కళ్ళు ఎరదిడ్డాయి._.'ఆమె వుండేదెక్కడో మీరు నాకు చెప్పండి, 

నే నొక్కసారి ఆమెదగ్గరకు వెడతాను, ఆమెను ఒకసారి తప్పకుండా కలును 
కుంటాను.” 

“లాభమేముండి? వీకు బాధగా వుంటుంది, ఆమెకు బాద అవిపి స్తుంది. ఆమె 

దిగులుతో విషం తీసుకుంటుంది, నువ్వు ఇలాగే జరగాలని కోరుకుంటున్నావా ఖ్ 



పునః పరిచయం 883. 

ధనసింగ్ ఎంతో తత్తరపాటు పడ్డాడు. “మీకు తెలుసు, నేనామెకోసం 
"ఏమి చెయ్యలేమా ? ఉద్యోగంనుంచి వెళ్ళిపోయాను, జైలులో గడిపాను, హత్య 

చేశాను, మళ్ళీ జై లుజీవితం గడిపాను. అడ్డమైన గడీ తిన్నాను, మళ్ళీ జైల్లో 
పడ్డాను, ఆమె నాకు ఏం జవాబు చెపుతుందో చూస్తాను !' 

మనోరమ భూషణ్కు ఇంగ్లీషులో ఏదో చెప్పింది..ఈ మనిషి ఇప్పుడు 
కూడా ఆమెను ఎంత (పేమిస్తున్నాడు ! ఒకరోజున సోమాకూడా ఇతనికోసం 
(ప్రాణా లివ్వడానికి సిద్దపడేది. వేరేగత్యంతరంలేక ఆమె ఇదంకాచేస్తూ వుండివుండ 

వచ్చు. ఆమెమననులో ఇతనిమీద (పేమ ఇంకా మిగిలివుంకే ఇతనికోసం అన్నీ 

వదిలి పెట్టగలుగుతుంది. ఇతను మళ్ళీ దొరకటం సోమా అన్నింటికన్నా గొప్ప 

సౌభాగ్యమనవి తలచగలుగుకుంది. మవ్వు వీళ్ళమార్గంలో అడ్డుగా ఎందుకు విలబడు 

తున్నావ్ ?' మనోరమ గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పేసింది. 

భూషణ్ పెదవులుకొరికి నిరసనభావంతో తల తిప్పాడు. 

“చివరికి ఈ మవిషికి నువ్వు ఇంక ఘోరమైన అన్యాయం ఎందుకు చేస్తు 

న్నావు? ఇతనికి ఒక అవకాశం ఇవ్వు;” అన్నది మనోరమ బాధపడుతూ పట్లు 

దలగా. 

భూషణ్ మనోరమచూపుల్ని తప్పిందుకుని, “చివరకు జరిగేఫలితావికి 
నువ్వు బాధ్యత వహిస్తావా?' అన్నాడు, 

“ఆలాగే” మనోరమ ఆంగీకరించిందె, "కానీ శేను చెప్పేది, నువ్వు ఇక 

వితోబాటు వెళ్ళు. ఏదైనా జరిగితే నువ్వు వరిస్టితి సరివిదగలుగుతావు. నువ్వే 
1941వ సం॥లో వీళ్ళని కలిపావు,' 

భూషణ్ కు ఇష్టం లేకపోయినాకూడా మధ్యాహ్నం రెండుగంటలతర్వాత 

భనసింగ్ని తీసుకువి అంధేరీ వెళ్లాడు. 

థ్ థి ఠి 

నుతలీవాలా పహాడన్వి లేపుకుపోవడావికి (ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని, 
ఆజాద్ హింద్ సేనకు సందింధించిన తన పహారాజవాన్లతోచెప్పి తనని కొట్టించ 
డానికి పన్నాగం సన్నుతున్నాడని, దిరకత్కి అనుమానంగా వుంది. అంచేత 
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దిరకత్ అమీన్ విపిలిచి ఆంధేరీలోని బంగళాలో తనతోబాటు వుండేలా ఏర్పాటు 

చేశాడు. తనకి విషం పెట్టకుండా వుండటానికి పహాడన్ ఇంట్లో భోజనం చేయటం 

గూడా మానేశాడు. బరకత్ గాని. అమీన్గాని. ఎవరో ఒకళ్ళు ఎప్పుడూ ఇల్లు 

కాపలా కాస్తున్నారు. 

అమీన్ జాగ త్తకోసం, వసారాలో ఒకమూల మంచంమీద కూర్చువి 

వున్నాడు. సైనికులదుస్తులలో ఒకవ్య క్తి మామూలు ఖద్రరుదుస్తులలో ఒకవ్య కీ 

బింగళాలోపలికి వస్తుండగాచూసి ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డాడు. 

భూషణ్ _అమీన్ని పిలిచి, “తమ్ముడూ, మిస్ సహాడన్ని కలుసుకోవాలి" 

అనడిగాడు, 

“వచ్చావులే పెద్ద గొప్పవాడివి కలుసుకోవడానికి. జ్యాగ_త్త, వెనక్కి_ తిరిగి 
వెళ్ళిపో 1” ఆని హెచ్చరించాడు అమీన్. 

ఒక అనాగరికుడై న మనిషి భూషణ్ వి అమర్యాద చేయడంచూపి ధనసింగ్ 

ముందుకు వెళ్ళి “నోరు జ్యాగత్తగా పెట్టుకుని మాట్లాడు!” ఆని గద్దించి వపారా 

ఎక్కాడు. 

ఆమీన్ దగ్గరే పదేసివున్న క ర్రతీసుకుని ముచంమీదనుంచిలేచి నిలబడ్డాడు. 

“బరకత్, తొందరగా రా।' అని పిలిచాడు, ముందుకువచ్చి తన చేతిలోవికరోని 

ధనసింగ్ వక్షస్థలంమీద పెట్టి తోపి, "వెనక్కి తప్పుకో :' అన్నాడు. 

ధనసింగ్ ఒకచేతో కర్రలాక్కుని, రెండోచేత్తో కోవంగా ఆతని కణత 
మీద గట్టిగా కొట్టాడు. ఆమీన్ శరీరం తిరిగి, కాళ్లు తడదిడ్డాయి. ఆ దెద్బితో 

కుప్పలా కూలిపోయాడు. తల గచ్చుకి తగలడంతో “చంపేశాడు, చంపేశాడు |" 

అని బిగ్గర గా అరిచాడు. 

భూషణ్ రెండు మూడడుగులు వెనకాల వున్నాడు. ఆతను ధనసింగ్. 

ఆమీన్లను కాపాడడానికి ముందుకు దూకగానే ఎడమవై పునుంచి బరకత్ దియ 

టకు వచ్చాడు. తన మిత్రుణ్ణీ కొట్టిపడేయటంచూసి ఆతను తన లుంగీలోంచి ఒక 

పడిక త్తి దియటకుతీసి ధనసింగ్ మీద విరుచుకుపడ్డాడు. ధవసింగ్ ఆతనిచేతిని 
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ఆవడావికి గచ్చుమీద జారాడు. దిరకత్ ధనసింగ్మీద కత్తితో దెబ్బతీశాడు. 

భూషణ్ మధ్యలో రావడంవల్ల ఆక త్తి భూషణ్ భుజావికి తగిలింది. 

ధనపింగ్ తప్పించుకుని లేచినిలబిడి కరతీసుకుని బిరకత్ మీదకు దూకాడు 

కానీ భూషణ్ భుజంనుంచి రక్తం కారుతుండగాచూపి పట్టుదిడిపోతానే మోనవి 
భయపడి దిరకత్ పారిపోయాడు. 

ధనపింగ్ భూషణ్ కు సహాయం చేయడంకోసం ఒంగాడు, కత్తి గుండెకు 

పైభాగాన భుజంమీద నాలుగు అంగుకాలలోతుకు దిగబడింది. చాలారక్తం కారి 

పోయింది, పహాడన్ దాది పోట్లాబవిసి దియటకు సచ్చింది. రక్తంచూపి ఆమె 

విగరగా ఆరిచింది. దాది శేకలువిని పహాడన్ దియటకువచ్చి౧ది. ఒకన్య క్తివి 

పైవికదుస్తులలో చూప, ఇంకొకవ్య క్రి ర క్రంలోపడి తన్నుకోవడంచూసి అమె 

రంగు మారిపోయింద. 

ధినసింగ్ భూషణ్ గాయంమీద చేతివి పెట్టి రక్తం ఆపడానికి (పయత్నం 

చేస్తున్నాడు. రక్తం బాగాకారి (పవహించడంచేత భూషణ్ తల తిరిగిపోతోంది. 
అకన _ప్రంభాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కూర్చున్నాడు, 

భూషణ్ పహాడన్ కంగారుచూపి, “సోమా, కంగారుపడకు, నువ్వు గుర్తు 

పట్టలేదా ?.... నేను భూషణ్ వి, ఇతమ ధనసింగ్" అన్నాడు. 

పహాడన్ ఆధారంకోనం రెండుచేతులతోనూ తలుపును గట్టిగా పట్టుకుంది. 

ఊపిరి వేగంగా పీల్చడంవల్ల హృదయం వేగంగా కొట్టుకుంటోంది. 

లోపలిగదిలో టెలిఫోను _మోగుతున్నధ్వవి వినిపించింది. గంట, మోగటం 

ఆగిపోయినత ర్వాత, దాది పహాడన్వి పిలిచి, “అమ్మగారూ, ఆయ్యగారు పిలుస్తు 

న్నారు' ఆంది. 

పహాడన్ కంగారువల్ల న్తబ్దురాలై వుండటంచూసి దాది ఫోనులో “అయ్య 

గారూ, బరకత్ బంగళాదగ్గర ఎవర్నో హత్యచేసి పారిపోయాడు. అమ్మగారు 

చాలా కంగారుపడుతున్నారు' ఆని చెప్పింది. 

'ఇతను ధనసింగ్, సోమా !' భూషణ్ బాధగా వున్నప్పటికీ నవ్వడానికి 
(వయత్నించాడు. 

M—25 
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ధవవింగ్ కళ్ళు బాగా పెద్ద విచేసి సోమావై పు చూస్తున్నాడు. 

సోమాచూపు నేలమీద వుంది. ఆమెహృరయం ఇంకా వేగంగా కొట్టు 

కుంటోంది. తలుపును ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంది, 

“గుర్తు పట్టలేదా సోమా ?' భూషణ్ మళ్ళీ అడిగాడు. 

సోమా భూషణ్ వైపు తిరిగి. 'మీరు నా వెనక ఎందుకు పడ్డారు 1 నేను 

'సపోమాని కాదు: నేను సోమాని కాదు :' ఆంది. ఆమెకళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. బుగ్గల 

మీదకు రెండు క వ్నీటిటొట్లు జారాయి. 

“ఆవును, విజం చెప్పుతున్నావు, నువ్వు సోమావి కాదు!" భూషణ్ స్వరంలో 

బాధ విండీవుంది. 

పహాడన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి వెనక్కి తిరిగింది. 

“మిస్ పహాడన్ 1' భూషణ్ మళ్ళీ సిలిచాడు, “ఈ దుర్హటస వీ ఇంటిదగ్గర 
జరిగింది. నువ్వు అనవసరంగా కష్టాల్లో పడతావు. నువ్వు కారు ఇచ్చేటట్ల యుకే 

ఈ మనిషి నన్ను హాస్పిటల్కు చేరుస్తాడు” అన్నాడు. 

“కారు తీసుకువెళ్ళండి” అనిచెప్పి పహాడన్ గోడవి ఆధారంగా తీసుకువి 
లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 

రనసింగ్ దాడిని, "కారు ఎక్కడుంది 1" అనడిగాడు. 

దారి దై9వర్ని కారు తీసుకురావడంకోనం పిలిచింది. 

ధనపింగ్ భూషణ్ ని పట్టుకుని కారుకోనం ఎదురుమూస్తూ విలబిడివున్నాడు. 

'ఆదేసమయంలో ఒక పెద్ద నల్లరంగుకారు దింగళాలోకి వచ్చింది. 

నుశలీవాలా కారుదిగి వెంటనే ఆ సంఘటన జరిగినవై పుచూపి లోపలికి 
వెళ్ళిపోయాడు. ఆతను మందు ఆయాతో మాట్లాడాడు, పహాడన్ని ఆంతా వివ 

రంగా ఆడిగాడు. పాంటుజేబుల్లో చేతుణుపెట్టుకుని ఆలోచిస్తూ కాప్పేపు ఇటూ 
ఆటూ తిరిగాడు. పహోడిన్ కారు ఇప్వద్దవి దాదివి మందలించాడు. పోలీసులకు 
ఫోమచేసి, “మిస్ పహాడన్ ఇంటిదగ్గర గూండాలమధ్య కొట్లాట జరిగింది. కత్తి 
'దెద్బితగిలి ఒకవ్యక్తి గాయపడ్డాడు, దయచేసి తొందరగా రండి అవి చెప్పాడు. 
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కోద్దినిముషాలలో పోలీసులు వచ్చారు. ఇనప్పెక్టరు దాదిని అడిగి అన్ని 
విషయాలు వినరంగా (వాసుకున్నారు. పహాడన్నికూడా అడిగి వివరాలు తీను 

కున్నారు. నుతలీవాలా ఇన ప్పెక్టరుకు అన్నివిషయాలు ఇంగ్లీషులో తెలియ 

చెప్పాడు. 

భూషణ్ ఇంగ్లీమలోనే ఆకవిమాటల్ని ఖండించి “ఇదంతా వట్టిది, అబద్దం" 

అన్నాడు. 

“నేము మీనుంచిగూడా వాజ్మూలం తీసుకుంటాను, వుండండి' అన్నాడు 

ఇనస్పెక్టర్ అనునయంగా. 

పోలీసులు భూషణ్ని కారులో హాస్పిటల్కు చేర్చారు, ధనసింగ్ని కస్టడి 
లోకి తీసుతున్నారు. 

మనోరమ, ఇతరులు ఫోనుద్యారా విషయం తెలుసుకుని హాప్పిటల్ కు 

చేరారు. దెబ్బ తగిలినత ర్వాత రకం చాలాపేపటివరకూ కారుతూవుండటంచేత 

భూషణ్ పరిస్టితి అంతబాగా లేదన్నారు డాక్టర్లు. మనోరమ తన ఇద్దరు స్పేహి 

తులతో భూషణ్ మంచానికిదగ్గరగా కూర్చునివుంది. భూషణ్ స్పృహకోల్ఫోయి 

మాటిమాటికీ “నేను ముంటే చెప్పాను" ఆంటున్నాడు. అకనిమాటలు మిగతావాళ్ళ 
కేమీ ఆర్థం కావటంలేదు కానీ మనోరమనుకు గుర్తుంది, “చివరికి జరిగేఫలితానికి 

నువ్వు బాధ్యురాలి వవుతావు" అవి చెప్పాడ భూషణ్. 

డాక్టర్లు భూషణ్ శరీరంలో రకం ఎక్కించాలన్నారు. కా(మేద్, మనో 

రమ తమర కాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్దమయ్యారు. డాక్టరు ఒక మిత్రునినుంచి రక్తం 

తీసుకున్నాడు. కానీ రక్తం శరీరంలో ఎక్కించకముందే, హటాత్తుగా అతని 

పరిస్థితి విషమించిందిం డాక్టర్లు రక్తం ఎక్కించడం అనవసరం అనుకున్నారు, 

కానీ మితులబలవంతంకో ర క్షం ఎక్కించారు. 

పార్టీమంత్రి జోషీ, వీ. టీ. ఈ విషయంకెలుసుకుని కార్యాలయంనుంచి 

హాస్పిటల్కు వచ్చారు. ఈ సంఘటన జరగడానికి కారణాన్ని, మనోరమని అడిగి 

తెలుసుకుందామనుకున్నారు కానీ మనోరమ మాట్లాడేప్టితిలో లేదు. 

భూషణ్ కు ఆక్సీజన్ గాస్ ఎక్కి. స్తున్నారు. కమ్యూవిస్టులపట్ల నానుభూతి స 
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వున్న ఒక డాక్టరు భూషణ్ నాడి చూస్తున్నాడు. ఆయన భూషణ్ చేతిని మంచం 

మీదపెట్టి తలవంచుకుని “అయిపోయింది !:" అని నెమ్మదిగా అన్నారు. 

మనోరమ భూషణ్ మంచానికి కాళ్ళవైపు కూర్చునివుంది, లేచి వార్డు 
వసారావైపు పరుగెత్తింది. వార్డు రెండవజింకస్టులో వుంది. జోషీ ఆమెకన్నా 

వేగంగా సరుగెత్తి కటకటాలవైపు వెడుతూవున్న మనోరమ చెయ్యిపట్టుకుని 
వెనక్కులాగారు. “ఇంతకన్నా వెద్దపనులు చేయడంకోసం నువ్వు బతికివుండాలి' 

అన్నారు జోషీ, 

మనోరమ నృహతప్పి పడిపోయింది. 

స్పృహ వచ్చినతర్వాత ఆమె ధనపింగ్ గురించి ఆలోచించపాగింది. పార్టీ 

పీ డరుద్వారా జామీనుమీద ధనపింగ్ ను విడిపించడానికి (ప్రయత్నంచేసింది. 

భూషణ్ మీద ఏవిధమైన ఆరోపణ వుండకుండా ధనసింగ్ జరిగినదంతా వున్న 

దున్నట్లుగా చెప్పేశాడు అని ప్లీడర్లకు పోలీనులద్వారా తెలిపింది. బొంబాయి పోలీ 
సులు ఐరకత్ ని వెకుకుతున్నారు. ధసపింగ్ అయిదునంవత్సరాల కిందట పంజాబు 

ధర్మశాలలో హత్యచేసిన అపరాధం అంగీకరించినకారణంగా ఖై దుచేయదిడ్డాడు. 

మానసికస్టితి, శారీరికస్టితి బాగుండనందుకు, మనోరమను పార్టీ క్వార్టర్లో 
ఒకగదిలో మంచంమీద పడుకోబెట్టారు. ఆమెకు పేవచేసేభారం సుమతి తీసుకుంది. 

పార్టీ డాక్టరు ఆమెకు మాటిమాటికి మందులా ఇస్తున్నాడు. ఆరోగ్యం కుదుటపడిన 
మీదట, ఆమెను కలుసుకుని ఈ సంఘటనగురించిన పూలర్తివివరాలు తెలుసుకోవా 

లనుకుంటున్నారని మం తిగారు కబురు పెట్టారు. 

మనోరమ ఎలాగో ఆలాగా వీలుచేనుకుని భూషణ్ ఏ ధనసింగ్తోబాటు 

పహాడన్ దగ్గరకు పంపడం, పహాడన్, ధనసింగ్ల పూర్వకథకూడా, పార్టీ మంతి 

గారికి తెలియసరచింది. మనోరమఎదుట ఎవరూ ఏమీ అనేవారుకాదు కానీ, వసా 

రాలో వాళ్ళమాటలు ఆమెచెవిన పడ్డాయి. “పార్టీ నాయకులు చాలా దుఃభిస్తున్నారు. 

పార్టీకి సంబంధించిన భూషణ్ వంటి గాధ్యతాయుత మైనవ్య క్తి పార్టీ వి సంప్రదించ 
కుండా ఇటువంటిపనిలో చిక్కు_కోనడం ఉచితంకాదు. పార్టీ విరోధులు పార్టీ 

మెందిరు జీవితానికి సందింధించిన ఎటువంటి సంఘటననై నా ఉపయోగించి పార్చీ మీద 
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కళంకం ఆపాదించే అవకాళాన్ని నదులుకోరు. నవంబరునెలలో పార్టీ వి కార్యా 

లయంమీద దాడి జరిగినప్పుటినుంచి కమ్యూవిస్లు విరోధులు పతికలలో ఎటువంటి 

విషయాలు రాయలేదూ ! ఒక మెంబరుకు సందింధించిన నడవడి పార్టీ అంతటిమీదా 

(ప్రభావితమెయుంటుంది,” ఆలాంటి మాటలువిని మనోరమ మౌనంగా వుండి 

పోయేది, 

ఉదయం దినపతికలవి వివిధభాగాలకు పంపేపవి భోంపనే చేపేవాడు. 

భోంనలే మనోరమకు పానుభూతి తెల్పడంకోనం ఓ పష్మతికవి ఆందరికన్నా ముందు 
ఆమెకి ఇచ్చాడు. కమ్యూనిస్టు విరోధులప్కతిక, మొదటిపేజీలో ఇలా ఒకవార్త 
వుంది... 

*(ప్రపిద్ద కమ్యూనిస్టు నాయకుడు, కామేడ్ భూషణ్ ఒక గూండాతో 
పోట్లాడి గాయపడి ఆస్పత్రిలో వున్నాడు.” 

మాకు ఆందిన సమాచారావ్నిబట్టి యాశ్షైస్ మిస్ పహాడన్కోనం స్థానీయ 

గూండాలా, క్నాషుడ్ భూషణ్ లమధ్య చాలాకాలంనుంచి పోట్లాట జరుగుతోంది. 

కామేడ్ భూషణ్ తనమ్మితుడు ఓ గూండాని సంజాబునుంచి పిలిపించి స్థానీయ 

గూండాలమీద దాడీ జరిపారు. స్వయంగా గాయపడ్డారు. పొడ్యూనర్ శ్రీ సుతలీ 

వాలా ఈ నంఘటననుగురించి తెలుసుకుని పోలీ1 అను పిలవడంలోనూ, పరిస్థితిని 

పరిదిద్దటంలో నూ చాలా చాకచక్యాన్ని, ధైర్యాన్ని (ప్రదర్శించారు. భూషణ్ 

ఆన్నతిలో వున్నాడు. స్థానీయగూండాలు పారిపోయారు. భూషణ్ మ్మితుడు ఖై దు 
ఆయాడు. కమ్యూనిస్టులు భూషణ్ మిత్రుని జామీనుమీద విడిపించుదామనుకున్నారు 
కానీ జామీను అంగీకరింపబిడలేదు.' ఆ వార్త చదివినతర్వాత పుత్రిక మనోరమ 

చేతినుంచి [కింద పడిపోయింది. 

సుమతి వచ్చిచూ నే మనోరమ స్పృహతప్పి పడివుంది. వెంటనే డాక్టర్ని 

పిలిచింది. (క్రింద పాత్రికచూసి, మనోరమ స్పృహతప్పి పడిపోవడావికి గల 

కారణం తెలుసుకున్నారు. గంటన్నరతర్వాత మనోరమ కళ్ళు తెరిచింది. మొదటి 

మాట ఆమెచెవిలో పడింది, బయట వసారాలో భోంసలేని ఎవరో కోప్పడు 

తున్నారు. 
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“నువ్వు ఆమెకు వత్రిక ఎందుకిచ్చావు ?' 

“మనకతోటి పనిచేవే ఆమె జ్యరపడివుంది, ఆమె మనసుకు తేలిక కలిగిం 
చడంకోనం పత్రిక ఇచ్చాను. అన్నాడు భోంనలే భయసడుతూ, 

మనోరమ మళ్ళీ తెలివితప్పీ పడిపోయింది. డౌక రు ఆదుర్దాగా వున్నాడు. 

అమెకు స్పృహ ఎప్పుడు వస్తుంది ? అసలు వస్తుందో రాదో ? జ్వరపరి వున్నప్పుడు 
మనసుకు తగిలేగాయం చాలా (ప్రమాదకర మైనదిగా సరిణమి స్తుంది, 




